رژیم غذایی برمبنای گروه خونی :ترفندی تازه
دکتر تیرنگ نیستانی
متخصص تغذیۀ بالینی

حدود  3سال پیش خانمی  44-5ساله با سابقۀ  7-8سالۀ دیابت نوع  (T2DM) 2برای مشاورۀ تغذیهه بهه
اینجانب مراجعهه رهرد وزن حهدود  107ریلهورر ،دهد  155سهانییمیر دور رمهر  125سهانییمیر ششهارخون
 140/00 mmHgآزمایشههیای یههه مههاا پههیش از مراجعههه FBS=220mg/dL HDL=35 mg/dL
 TG=171mg/dLدر آزمایش آنالیز ترریب بدن درصد تهودۀ رربهی ایشهان بها ی  %50وزن بهدن بهود
مشخصاً این بیمار اشزون بر  T2DMبه سندرو ،میابولیه نیز درار بود پزشه میخصه دهدد درون ریهز
برای ایشان روزانه  2عدد میفورمین  500میلی ررمی تجویز رردا بود برای بیمار یه رژیه دهذایی دیهابیی
همراا با محدودیت رالری دریاشیی را شروع ررد ،به دلیل حج بسیار بها ی تهودۀ رربهی و نییجیهاً میهزان
میابولیس نسبیاً پایین و تحرک بسیار ر به دلیل مشکالت اسیخوانی-ماهیچه ای طبعهاً رونهد رهاهش وزن
بیمار خیلی سریع نبود اما به هر حال پس از  1هفیه وزن ایشان به  104ریلورر ،راهش یاشت و میمیر آنکهه
دند خون ناشیا به  121 mg/dLرسید درار ویزیت بعدی بیمار به یه ماا بعد مورول شد اما بیمار برسر درار
خود حاضر نشد اندیشید ،احیما ً ایشان نیز مانند بسیاری از دیگر بیمارانی ره به دنبال یهه راا حهل شهوری
هسیند از ادامۀ درمان خود خسیه شدا اند تا اینکه بیمار هفیۀ پیش پس از  2ماا دوبارا به من مراجعه نمود و
رنین رفت" :آدای دریر من آمدا ا ،تا از شما عذرخواهی رن حدود  2ماا پیش توسط یکی از دوسیان مطلع
شد ،ره آدای دریری هسیند ره برمبنای رروا خونی رژی دذایی می دهند به مطب ایشان مراجعه ررد ،از
شرط شلودی سوزن مینداخیی پایین نمی آمد با خرا نوبت به من رسید و آدای دریر من را ویزیت رهرد بهه
من رفت ارر رژی ایشان را بگیر ،ظرف یه هفیه به رلی مشکل دند من رشهع مهی شهود حیهی دسهیگاهی
داشیند ره سیمیایی را به سر وصل می رردند و می رفیند به رمه آن رامالً درمان خواه شد و دیگر نیازی
به مصرف میفورمین ه نخواه داشت آدای دریر به من رفیند ره مطلقاً نباید لبنیات رودن مایع و برخهی
از میوا ها ازجمله انار را بخور ،و در عوض می باید تا می توان رودن حیوانی روشت و ررا بخور " ،سهسس
اشزود" :آدای دریر ارنون پس از رلی هزینه دوبارا به وزن دبلی بررشیه ا ،و از آن بدتر دند خهون بهه 240
رسیدا و حیی با روزی  2عدد میفورمین ه تکان نمی خورد " نمی دانسی تاسف خهود را رگونهه اظیهار
رن رفی " :خان ارر این ماجراهایی ره سررار شرمودید وادعیت داشیه باشند خیلی تردیهد دار ،آن آدهای
محیر ،اصالً دریر بودا و بویی از پزشکی بردا باشند " رفت" :پس ررا جلوی رار این اشراد شار تان را نمهی
ریرند ره با جان بیماران اینگونه بازی می رنند؟" ره می توانسی بگوی ؟
ا ز شما ره پنیان ره یکی دو ماهی پیش از این ماجرا یه روز عصر ره در مطبی در یه رلینیه مشغول رار
بود ،تلفن زنگ زد روشی را برداشی خان دریر داروساز از داروخانه بود پس از سال ،و احوالسرسی معمهول
با شوق از ،پرسید" :ببخشید آدای دریر می خواسی از شما در بارۀ رژی دذایی بر مبنهای رروهیهای خهونی
بسرس آیا خوب است و شما آن را دبول دارید؟ من می خواسی این رژی را بگیر ،اما رفهی اول از شهما در
مورد آن بسرس " داشی از تعجب شاخ در می آورد ،نه به این خاطر ره ریز جدیدی دربهارۀ رژیه دهذایی
شنیدا بود ،رون نخسیین باری نبود ره رنین ریزی می شنید ،بلکه از این بابت ره حیهی شهردی تحصهیل
رردا از رروا پزشکی بی اعینا به دانسیه های خود (ره ر ه نیست!) به این درجه از باور رسیدا بود رفی :
"خیلی ممنون ره اول از بندا در این مورد جویا شدید نه خان دریر رنین ریزی به هیچ وجه از نظر علمی
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" اما وادعاً داسهیان ایهن رژیه رهذایی

ثابت نشدا است ولی آخر شما ررا این اراجیف را باور می رنید؟!
ریست
*
این رژی توسط شردی به نا ،دریر پییر دی آدامو  Peter D'Adamoره یه ناتوروپات است ابداع شدا
است ایشان معیقدند ره آنیی ژن های رروهیای خونی با برخی از دذاها سرِ ناسازراری دارند و و ارر به ایهن
مساله توجه نشود این ناسازراری بالقوا می تواند سالمت انسان را تیدید رند ایشان از این ه شراتر می روند
و می رویند مقدار ترشح اسید معدی و شیرا های روارشی نیز به رروا خونی بسیگی دارد خندا دارتر اینکه به
رفیۀ آدای دی آدامو رون رروهیای خونی رونارون در زمانیای میفاوتی در طول تاریخ تکامهل بشهر ایجهاد
شدا اند ما باید از رژی دذایی پیروی رنی ره نیاران ما در زمان تظاهر آن آنیی ژنیای خهونی داشهیه انهد!!!
بنابراین رون رروا خونی  Oبه تعبیر آدای دی آدامو  50000سال پیش از میالد مسیح تظاهر یاشیه و بشر در
آن زمان عمدتاً شکارری بودا است رژی ِ دارندران این رروا خونی می باید پرپروتئین و برمبنای روشت باشد
رروا خونیِ بعدی  Aبودا است ره  15000سال پیش از میالد مسیح پیدا شدا و بشر در آن زمان رشیه رشیه با
رشاورزی آشنا شدا است پس اشراد با رروا خونی  Aمی باید عمدتاً رژی دذایی ریاهی داشیه باشهند رهروا
خونی  10000 Bسال پیش از میالد مسیح پدید آمدا یعنی هنگامی ره بشر رهو نشهین بهودا اسهت پهس
دارندران این رروا خونی می توانند یه رژی دذایی مینوع میشکل از روشت لبنیات دالت و سبزییا داشیه
باشند اما رروا خونی  ABتنیا  1000سال پیش یعنی زمان رذر از عید رین به دوران مدرن پدیدار شهدا
است پس اشراد با این رروا خونی می باید از آمیزا ای از رژی رروهیای خونی  Aو  Bپیهروی رننهد البیهه
آدای دی آدامو خیلی از پرسشیا را بی پاسخ می رذارند مثالً رگونه است ره با وجود تظهاهر یهه آنیهی ژن
جدید (ره معلو ،نیست ایشان زمان پیدایش آن را ه از رجا پیدا رردا انهد!) و ناسهازراری عوامهل محیطهی
(رژی دذایی) میانگین طول عمر بشر اشزایش یاشیه است؟ نقش عوامل شرهنگی اجیماعی و ادیصادی در این
رژی دذایی رگونه است؟ آیا این به اصطالح "ناسازراری" در زمان رودری رشد و نوجوانی ه وجهود دارد؟
ارر پاسخ مثبت است ره داعدتاً ه می باید باشد یه رودک  1ساله مثالً با رروا خونی  Aرگونه می بایهد
تغذیه شود؟ و
راسیش این نظریه آنقدر دیرعلمی و خندا دار هست ره نیازی به نقد ندارد برخی ها می رویند خیلی هها بها
این رژی "جواب" ررشیه اند ره البیه منظور ایشان عمدتاً اشراد رادی است ره با رعایت این رژیه وزن ره
رردا اند بد نیست بدانی برخی از تحقیقات نشان دادا اند ره درصد بسیار با یی از اشراد راق به هر نحو رهه
رژی بگیرند (علمی یا دیرعلمی) در یکی دو ماا نخست وزن ر خواهند ررد رون به هرحال به نوعی مواظب
دریاشت دذایی خود خواهند بود اما او ً در رژیمیای دیراصولی این رار به احیمال خیلی زیاد ممکن اسهت بها
عوارضی (راا بررشت ناپذیر) همراا باشد و ثانیاً تعریفی ره از درمان رادی می شود به رلی میفهاوت اسهت و
آن این است ره بیمار پس از رسیدن به وزن هدف دست ر  2سهال اشهزایش وزن بهیش از  2ریلهورر ،یها
اشزایش دوررمر بیش از  2سانییمیر نداشیه باشد اما ادعای درمان رادی با درمان اخیال ت میابولیهه جهدی
تری رون دیابت شرق دارد پس از پیدایش شردی ره ظاهراً در هواپیمایی رار می رردا و پس از مطالعۀ یکی
دو ریاب پزشکی به نظریات جدیدی نظیر زیانبار بودن لبنیات و رودنیای مهایع! دسهت یاشیهه و بها جهدیت و
پشیکار این نظریات را حیی در سطح مدارس نیز تبلیغ رردا است (اینجانب برای انجا ،پژوهشی برروی وضع
تغذیۀ رودران معلول جسمی-حرریی به یکی از مدارس مربوطه مراجعهه رهردا بهود ،و مربهی بیداشهت آن
* پزشکی ناتوروپاتی  naturopathic medicineشاخه ای از طب است ره عمدتاً بر درمانیای طبیعی تارید دارد
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مدرسه لوح ششردۀ سخنرانی این آدا را به من نشان داد و رفت ما شکر می رردی حرشیای این آدا مورد تائیهد
مراجع علمی است! خودتان تصور رنید ارر رودک بی رناهی ره به دلیل معلولیت اسیر صندلی ررخدار است و
به هر حال اشزون بر معلولیت به نوعی با مشکالت ماهیچه ای-اسهیخوانی نیهز دسهت بهه رریبهان اسهت از
مصرف لبنیات یعنی اصلی ترین منبع رلسی در رژی دذایی ه محرو ،شود ره بر سرش خواهد آمهد؟؟؟)
اینه رشممان به جمال ترشند جدیدی برای سر ریسه رردن بیماران بی رناا روشن شدا است شگفیی مهن
بیش از آنکه از پیدایش یاوا های جدید باشد از رویکرد مجامع علمی مربوطهه ماننهد انجمهن تغذیهۀ ایهران
انجمن م یخصصان داخلی انجمن دیابت و است امیدوار ،ایهن انجمهن هها ههر رهه زودتهر در دبهال ایهن
حررییای سودجویانه به طور خیلی جدی موضع ریری رنند
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