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خرد تغذیه و تناسب اندام
افت و خیز متفاوت وزن تحت هر شرایطی در هر
رفت و برگشت خود به تراکم و ذخایر چربی بیشتر
منج��ر میش��ود و این امر بر مبن��ای برنامههای
موروثی حفظ و ادامه حیات رخ میدهد چرا که از
طری��ق تغذی��ه روزمره عالوه ب��ر تامین و ذخیره
انرژی برای فعالیتهای غیر ارادی حیاتبخش و
تح��رکات ارادی روزمره ،رش��د و ترمیم و تأمین
ان��رژی برای مقاومت در قبال عوامل بیماریزای
عفونی و غیر عفونی کاربرد دارد بلکه ذخایر انرژی
در قالب بافتهای چربی در ارتباط با محل استقرار
خود و وظایف بس��یار ارزش��مند و مهمی را نیز به
عه��ده دارد بطور مثال باف��ت چربی در زیر بافت
پوست در تمام سطوح در کنترل تبادالت حرارتی
و برودت��ی ب��ا محیط اطراف زندگ��ی و یا اطراف
ارگانهای حس��اس بدن و حفره شکم در حفظ و
حراس��ت از آس��یبپذیری کلیهها و قلب ،در هم
ریختگی رودهها ،س��هولت حرکت چش��مها در
حدقه را امکانپذیر میسازد بلکه به صورت چربی
سفید انبار ذخیره انرژی مطمئنی در مواقع قحطی
و گرس��نگیهای خود تحمیلییا در حوادث غیر
مترقبه تلقی میش��ود و به م��وازات خدمات خود
مث��ل یک تولید کننده هورمونهای مختلف و یا
دخال��ت در عملکرد تعداد کثیری از هورمونهای
مترشحه در سایر غدد درون ریز مخصوصا بطور
مس��تقیم ب��ا غ��دد ف��وق کلی��وی ،هیپوفی��ز،
هیپوتاالموس و کبد غده تیروئید در ارتباط بوده و
با تنظیم و هدایت تغییراتی در ش��رایط اضطراری
شعله حیات و زندگی را به هر قیمتی تا آنجائیکه
ام��کانداردف��رزاننگ��هم��یداردودردرجهت
تحقق رسالت حفظ حیات و انجام وظایف خود به
هرعلتیکهمتابولیسمبازالکاهشیابدبالفاصله
برنام��ه تولید و ذخیره بیش��تر ان��رژی را در قالب
افزایش حجم و تراکم چربیهای س��فید بدن در
دس��تور کار سیستمهای حفاظتی در اولویت اول
قرار میدهد.
در حالت نرمال یا طبیعی

سریع

از چه طریق به نحوه عملکرد سوخت و
سازبدنمیتوانپیبرد.

باتعیینسطحمیزانپارامترهایزیستشیمیایی
مه��م و اثرگ��ذار در مایعات ب��دن (خون و ادرار)
تع��ادل یاع��دم تعادل آنها در طیف معین ش��ده
ب��رای هر کدام از اینها را مش��خص و بر مبنای
دادههای به دست آمده چارهاندیشی میشود لذا
ی��ا ی��ک چکاپ کلی س��الیانه یا هر نیم س��ال
آزمایشات نام برده زیر را ارزیابی نحوه عملکرد
سوختو ساز را باید مورد توجه قرار داد.
 .1عملک��رد و تولیدات غده تیروئید و هیپوفیز
ش��امل  TSH-T3-T4وج��ود ی��ا عدم وجود
)RT3(Reverst3
 .2چربیهای خون – کلسترول نام (VLDL-
 )HDL-LDLو همچنین میزانتریگلیسیرید
TG
 .3قندخون،قندخون ناشتا  FBSو هموگلوبین
HbA1C
 .4هورمونه��ای کورتیزول  Cortisolو لپتین
Leptin

عمکردهورمونلپتیندرابعادمختلف

لپتین امکانات الزم را جهت ذخیره چربیهای
س��فید فراهم میس��ازد تولید و ترشح آن بطور
معمول تحت تاثیر افزایش س��اخت سلولهای
چربی قرار دارد انباشت آن دور باطلی را موجب
میگردد که منجر به بلوکه کردن گیرندههای
هورمونه��ای جنس��ی یعن��ی (اس��تروژن،
پروژسترون و تستسترون) میگردد.
با چنین رخدادی بدن بجای اس��تفاده بجا و به
موق��ع از عملک��رد ای��ن هورمونه��ا آنه��ا را
ذخیرهس��ازی مینمایند به موازات انباشت این
هورمونه��ا برنام ه ذخیرهس��ازی چربیهای
بیش��تر ب��کار میافتد و عالوه ب��ر این موضوع
افزایش میزان اس��تروژن ذخیره ش��ده عاملی

میش��ود برای افزایش دادن وزن و میزان آب
بدن از موارد دیگر افزایش دهنده س��طح لپتین
میتوانیم اش��ارهای کنیم به استرسها،حذف
وعده صبحانه و نوسانات هورمونهای مختلف
در دوران بارداری یا آغاز یائسگی یا افت سطح
تولی��د تستس��ترون در م��ردان میانس��ال و
سالمندان گرچه در قبال اغلب عوامل تأثیرگذار
افزایش دهنده س��طح میزان لپتین تولید شده
اق��دام خاص��ی را نمیت��وان بعم��ل آورد ولی
حداقل کاری که میتوانیم انجام دهیم.
 .1ت�لاش در جهت حفظ عملکرد طبیعی غده
تیروئید میباش��د که میتواند تعادل الزم را در
سوخت و ساز بدن برطرف سازد.
.2کبد این غده ش��گفتانگیز که  600وظیفه
مه��م را ب��رای حفظ س�لامتی و هدایت انواع
چرخهه��ای زیستش��یمیایی (س��مزدایی،
عضلهس��ازی ،فعالسازی این یا آن ویتامین و
غیره را به عهده دارد) از خستگی و بیماریهای
مختلف مصون بداریم
 .3غدد فوق کلیوی را با بهرهگیری از تناس��ب
دریافت و تعادل در ریزمغذیهایشان و تنوع در
تنظی��م برنامههای غذایی روزمره و عدم حذف
وعدهه��ای غذایی و رعای��ت زمان بیولوژیکی
خواب و استراحت به موقع و انجام فعالیت بدنی
(درخ��ور س��ن و جن��س و وزن و وضعی��ت
فیزیولوژیک��ی) در حال��ت تع��ادل و آرام��ش
نگهداری��م که اق��دام به تولی��د هورمونهای
اس��ترس ننماید در س��طور آین��ده به غذاهایی
اش��اره خواهیم کرد که دوس��تدار غدد نام برده و
تأمین کننده نیازهای استارت مجدد در افزایش
دادن ش��عله حیات یا س��وخت و س��از پایه فرد
میگردند .در بررس��ی علل ایس��تایی سوخت و
س��از بدن و عدم تغییر وزن تحت هر ش��رایطی
آزمای��ش مندرج در اقدامی جدول زیر را مد نظر
قرارباید داد.

هورمون

در حالت نرمال یا طبیعی

سریع
حداکثر تا

هورمون
100

TSH

0/4-4/5 ml.U /l

1/0 ml U/l

LDL

130- mg.dl

2/3-4/2 pg/ml

3-4/2 pg/ml

TG

150- mg.dl

75 mg dl.

T3

0/7 – 2

4/5- 2

FBS

65-99 mg.dl

75-85 mg

T4

90/350 pg/ml

تا 120 pg/ml

Hb A1C

6/3

5.4

RT3

125-200 mg/dl

165.185mgdl

Cortisol

5-23 -mg.dl

8-14

CHO TO

باالی 46 mg/dl

70 mg/dl

Leptin

18

10-12

HDLc
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جهترس��یدنبهتناس��باندامبخورو
الغرشو

ب��ا محرومی��ت از غذا و مواد مغذی راه به جایی
نخواهید برد.
به یاد داشته باشید وقتی شما به مدت طوالنی
خودتان را از منابع غذایی سرشار از ریزمغذیها
محروم میس��ازید وضعیت اضطراری ناشی از
این محرومیت برنامههای س��وخت و ساز شما
را در جه��ت حف��ظ و نگه��داری چربیه��ای
انباش��ته شده بس��یج مینماید-1 .با کاستن از
میزان سوخت و تغییر برنامههای کلی بدن در
جه��ت تولید هر چه بیش��تر چرب��ی جهت انبار
ک��ردن و تامین ذخیره کافی برای آینده معلوم
(از هر آنچه که تناول مینمایید) سوق میدهد
و ب��ه موازات ای��ن تغییر جهت غده تیروئید نیز
به تولید بیش��تر ( )RT3پرداخته و بدین وسیله
از خروج و برداش��ت انرژیهای ذخیره ش��ده
باف��ت چرب��ی جلوگیری مینمای��د .برعکس
زمانی که ش��ما از یک رژیم غذایی سرش��ار از
م��واد مغ��ذی در وعدهها اصل��ی میان وعدهها
بط��ور منظم خودتان را بهرهمند میس��ازید و

گروهه��ای مختل��ف م��واد غذای��ی را در هم
آمیخت��ه و بطور منظم در هر وعدهای نیازهای
زیس��تی تان را تامین میسازید .بتدریج حالت
اضطراری و وضعیت قرمز اعالم شده فروکش
نم��وده و اجازه آغاز تامین انرژی از چربیهای
ب��دن (از طرف سیس��تمهای حفاظتی) صادر
میگردد و صرفهجوییهای اعمال ش��ده یکی
بعد از دیگری برداش��ته میشود حتم دارم شما
بزرگوارن��ی ک��ه س��الهای طوالنی ب��ا انواع

رژیمه��ای نامتع��ادل و جادوی��ی خودت��ان را
گرس��نگی دادهاید و بط��ور فزایندهای با ایجاد
بی�لان منفی ش��دیدتر از پی��ش (یعنی انرژی
دریافت��ی و انرژی مصرف��ی) به کاهش مداوم
می��زان دریافت انرژی افزایش هر چه بیش��تر
فعالیتهای روزمره طوالنیمدت اعتقاد داشته
و دلبس��تهاید باور نخواهید داش��ت که علت
ناکامی ش��ما در دس��تیابی به اندام متناس��ب و
ماندگار ناشی از این اعتقاد و تفکر شما است.

چگونهمیتوانمقاومتایجادشدهدرقبالعدمتغییروزنوسایزرادرهمشکست

قب��ل از پرداخت��ن به این موضوع این س��وال را مط��رح میکنیم با در نظر
گرفتن سلس��له نوش��تارهای قبلی آیا باور نمودهاید که علت عدم موفقیت
ش��ما عزیزان در دس��تیابی به تناس��ب اندام ماندگار ناش��ی از رژیمهای
گوناگون��ی اس��ت ک��ه فاقد تن��وع و تعادل ب��وده و نمیتوانس��ته تمامی
ریزمغذیه��ای م��ورد نی��از میلیارده��ا س��لولهای س��ازنده بافتهای
اختصاصی و ارگانهای حیاتی را تامین س��ازد (در نتیجه این کمبودها و
قحطیه��ای خ��ود تحمیلی وضعیت اضطراری و حال��ت فوقالعاده آژیر

قرم��زی را ب��ه صدا درآورده اس��ت و برنامهریزیه��ای جدید تحت تاثیر
همکاریهای کمیسیون امنیتی بدن متشکل از:
 )1کبد
 )2غدد فوق کلیوی
 )3غده تیروئید
 )4هیپوفیز
 )5بافت چربیهای سفید
 )6بافت چربیهای قهوهای
 )7عضالت
( ب��ا ریاس��ت عالی��ه مغ��ز وضعیت قرمز را تصویب و حال��ت و اضطرار و با
کاه��ش میزان ش��عله حی��ات تا رفع کمبودهای ایجاد گردیده و انباش��ت
ذخیرههای تهی شده و عدم برداشت از مخازن انرژی باقیمانده در دستور
کار خود قرار داده و امکاناتی را فراهم میس��ازد که میزان س��وخت و س��از
کاه��ش داده ش��ود و کورههای تولی��د و توزیع انرژی یعنی مینوکندریها
یکی بعد از دیگری با تحلیل و تقلیل دادن حجم عضالت و خنثی سازی
عملک��رد چربیه��ای قهوهای به طور کلی تعطی��ل و یا در حداقل میزان
ممکن نگهداری گردد .چگونه میتوان از این حالت فوقالعاده و وضعیت
قرمز ایجاد ش��ده رها ش��د عده از صاحبنظران اس��تراتژی یا راهکارهای
سه گانهای را پیشنهاد میکند که دارای سه فاز میباشد.
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