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ب��ا تعدیل و کاس��ته ش��دن از میزان انس��ولین در 
گردش خون، خروج و تجزیه چربی های انباش��ته 
شده در بافت ها و ارگان های مختلف امکان پذیرتر 
می ش��ود که با آزادسازی انرژی های متراکم خود، 
احساس گرسنگی کاذب و دائمی را تسکین داده و 
ول��ع خوردن و ناخنک زدن ه��ای متوالی فروکش 
می نماید. در صورت اختصاص نیم س��اعت در روز 
به فعالیت های بدنی سبک و متنوع که بدون ایجاد 
خس��تگی و گرسنگی انبساط خاطر را فراهم نموده 
و ایجاد بشاشیت بکند، رهایی فرد چاق از هزارتوی 

دره��م تنیده عوامل بیم��اری زای متعدد و مختلف 
جسمی و روحی را موجب می شود.

 فعالیت ه��ای بدن��ی متع��ادل و متن��وع به موازات 
اج��رای رژیم ه��ای منطبق با تظاه��رات بالینی و 
درون داده های زیس��ت ش��یمیایی ب��ه قدری مؤثر 
می باش��د ک��ه به تنهای��ی بدون نیاز به انس��ولین، 
س��وخت و س��از قندها را 50 برابر افزایش می دهد، 
میزان س��طح انس��ولین در گردش خون را تعدیل 
می کند، مقاومت گیرنده های انس��ولین در سلول ها 
را کاهش می دهد و به روند س��یر پروس��ه الغری 

تداوم می بخش��د )از یویوافکت احتمالی جلوگیری 
می نماید(. 

در ه��م آمیخت��ن رژیم ه��ای الغری متناس��ب و 
متعادل و فعالیت های ورزش��ی س��بک و نشاط آور، 
بدون ایجاد خستگی و گرسنگی، تظاهرات ماندگار 
و ش��گرفی را فراخوانی می نماید که مهم ترین آنها 
عبارت خواهند بود از جوان تر ش��دن چهره به علت 
فرص��ت یافتن پوس��ت صورت به جمع تر ش��دن 
تدریج��ی و طبیع��ی و ع��دم ری��زش اندام ه��ا و 
چروکیدگی پوس��ت، تثبیت س��امتی ب��ا تعدیل 

در هم آمیختن رژیم های الغری متناسب و متعادل و فعالیت های ورزشی سبک و نشاط آور، بدون ایجاد خستگی و گرسنگی، تظاهرات ماندگار و شگرفی 
را فراخوانی می نماید که مهم ترین آنها عبارت خواهند بود از جوان تر شدن چهره به علت فرصت یافتن پوست صورت به جمع تر شدن تدریجی و طبیعی 
و عدم ریزش اندام ها و چروکیدگی پوس��ت، تثبیت س��امتی با تعدیل پرفش��اری خون، قند ناش��تا، چربی های خون، کلس��ترول، تری گلیسیرید، اوره، اسید 
اوریک و آنزیم های کبدی، کند ش��دن و توقف ادامه پیش��رفت کبد چرب آغاز گردیده، بهبود حالت روحی، افزایش اعتماد به نفس، رهایی از افس��ردگی و 

اضطراب و فروکش کردن التهابات و دردهای ناشی از آن در مفاصل بدن.
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عملکرد انسولین در ادوار مختلف زندگی
ــلولهایبدندرقبالانسولینبسیارحساسبودهو ــولینس ــد،گیرندههایانس ــمگیروقابلتوجهمیباش دردورانجوانیانداممتناســبوفعالیتبدنیبههرعلتیچش
ــانیده ــوختوتولیدانرژیرس ــدهوبالفاصلهبهمصرفنیازهایبدنیاس ــکلومقداریکهمصرفمیگردد،هضموجذبودرجریانخونرهاش موادقندیبههرش
ــالمندی،باگذشتهرسالازحدتحملمابهدریافتکربوهیدراتهاکاسته ــالوطیشدنایامجوانیوآغازمیانسالیوس ــنوس ــدنس ــفانهباافزودهش ــود.متاس میش

شده،وچاقیوپرخوریتوامبادورانپیریوسالمندینیزازریسکفاکتورهایایجادکنندهمقاومتبهانسولینبرشمردهمیشوند.
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خطرات اجرا و به کارگیری 
خودس���رانه  و  نابج���ا 
از  کتوژنی���ک  رژیم ه���ای 
جمل���ه اتکین���ز ب���ه م���دت 
طوالن���ی در جهت کاهش 
ب���دون  و  وزن  س���ریع 

احساس گرسنگی
اساس و چهارچوب رژیم های 
بسیار فقیر از کربوهیدرات ها و 
بدون محدودیت و به صورت 
گشاده دس��تی بهره من��دی از 
انواع منابع پروتئینی فاقد قند 
و ش��کر و نشاس��ته مثل انواع 
گوشت های س��فید )ماهی و 
ماکیان( و گوش��ت های قرمز، 
ان��واع پنیره��ا، سوس��یس، 
کالباس، پیه گاو و گوس��فند،  
روغ��ن و چرب��ی، خامه، کره،  
تخم مرغ بدون محدودیت در 
مق��دار مص��رف و ن��وع مورد 
عاقه می باشد. در مقابل این 
مناب��ع  در  گشاده دس��تی 
پیش گف��ت می باید از مصرف 
کربوهیدرات ه��ای گوناگون 
مث��ل قن��د و ش��کر، ن��ان، 
سیب زمینی، ماکارونی، برنج و 
غات و حبوبات پرهیز گردد، 
حت��ی در قب��ال میوه ج��ات و 
سبزیجات حاوی کربوهیدرات، 
نیز محرومیت ش��دید اعمال 
می گ��ردد. ب��ه ط��وری ک��ه 
ماحظه می ش��ود اس��اس و 
ساختار این رژیم های پرچربی 
ح��ذف  پروتئی��ن،  و 
کربوهیدرات ه��ا )ای��ن منبع 
سریع و ارزان تأمین انرژی( و 
طری��ق  از  آن  جایگزین��ی 
چربی ه��ا و افزای��ش می��زان 
درصد پروتئین می باشد که با 
ای��ن تغیی��رات، تأمین انرژی 
روزان��ه و عملک��رد سیس��تم 
س��وخت و ساز به طور بنیادی 

دگرگون می شود.

ادامه دارد...
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پرفش��اری خون، قند ناش��تا، چربی های خون، کلس��ترول، تری گلیسیرید، اوره، اسید اوریک و 
آنزیم ه��ای کب��دی، کند ش��دن و توقف ادامه پیش��رفت کبد چرب آغ��از گردیده، بهبود حالت 
روحی، افزایش اعتماد به نفس، رهایی از افس��ردگی و اضطراب و فروکش کردن التهابات و 

دردهای ناشی از آن در مفاصل بدن.
 از همه مهم تر وزنی که با ش��یب مایم، ولی به طور مداوم به تدریج کاس��ته می ش��ود، نه تنها 
ع��وارض جدی��دی را ب��ه وجود نمی آورد، بلکه ماندگاری نتایج به دس��ت آمده با یک تمهیدات 

ساده و قابل اجرا و کنترل هفتگی، سال ها دوام و بقا پیدا می کند.
قبل از ادامه مطالب آغاز گردیده، یادآوری می ش��ود که نه رژیم غذایی و نه ورزش به تنهایی 
هیچ فردی را به تناسب اندام ایده آل و ماندگار نمی رساند، مگر اینکه در هم آمیختگی آنها در 
حد نیاز فرد صورت پذیرد. در هیچ کجای دنیا چه در غرب و شرق و چه در شمال و جنوب آن 
ب��دون برنامه ری��زی و هدف گذاری ه��ای قاب��ل حصول، نه ورزش ه��ای عجیب و غریب و نه 
رژیم ه��ای جادوی��ی،  تک خوری ه��ای م��داوم به صورت فوری و س��ریع، حتی کم خوری ها و 
محرومیت ه��ای خ��ود تحمیل��ی از بع��د می��زان کاه��ش چش��م گیر انرژی ه��ای حاصل از 
درش��ت مغذی ها و یا حذف یا کاهش ش��دید این یا آن درش��ت مغذی خاص و عدم رعایت و 
ح��ذف وعده ه��ای اصلی و میان وعده ها اثربخش نب��وده و هر صرفه جویی از دریافت انرژی و 
افزودن بیش از اندازه به فعالیت های ورزش��ی، سیس��تم متابولیکی یا س��وخت و ساز بدن را در 
ه��م ریخت��ه و وضعی��ت قرمز یا اضطراری را به وجود می آورد که به ناچار سیس��تم های حفظ 
حی��ات ب��ه کار افت��اده و موت��ور زندگی را به وضعیت کم مصرفی س��وق و  منبع تأمین انرژی را 

تغییر می دهد و سوخت پایه را تا حد 30 تا 35 درصد پایین می آورد. 
به علت ایس��تایی و عدم تغییر وزن و س��ایز که در این حالت رخ می دهد، گرایش برای اس��تفاده 
از وس��ایل کمک الغ��ری مکانیک��ی ی��ا ان��واع توصیه های پول س��از ب��رای تولیدکنندگان و 
هزینه  ه��ای زی��ان آور برای آرزومندان تناس��ب ان��دام در قالب حمام  های پارافین یا س��ونای 
خانگی ، لباس ها و ش��کم بندهای الغری ایجاد کننده تعریق یا ژل های الغر کننده عجیب و 
غریب و داروهای افزایش دهنده س��وخت و س��از و س��رعت بخش به دفع مدفوع و ادرار و یا 

کاهنده اشتها شکل می گیرد.
 اجرا کنندگان این روش ها با تحمل هزینه های گزاف و سرس��ام آور هم مالش��ان را از دس��ت 
می دهند و هم تحت تأثیر مصرف انواع دم نوش ها و داروهای ممنوعه و مکمل های گوناگون 
تقلبی، عوارض ماندگار و چه بسا غیر قابل جبران و ترمیم را بر خود روا می دارند. در این راستا 
بی مناس��بت نیس��ت به رژیم های الغری کتوژنیک مد روز بس��یار فراگیر ش��ده در پیر و جوان، 
دارا و ن��دار و خان��م و آق��ا ک��ه مثل نقل و نبات ب��دون آگاهی از خطرات اجرای بلندمدت آنها به 

کار برده می شوند، اشاره کوتاهی به عمل آوریم.

www.zendegionl ine . i r

66 43 56 66-8
66 43 56 91-2 3000 1871 ارتــباط بـا مـا
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