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dr_z_mazhari@yahoo.com

 از نظ���ر سیس���تم های بیوش���یمیایی در 
بدن چه اتفاقی رخ می دهد؟

ب��ا حذف ی��ا کاهش ش��دید میزان مناب��ع حاوی 
کربوهیدرات ها، سیس��تم مجبور به تولید انرژی از 
مناب��ع چربی و پروتئین ها می گ��ردد و تا زمانی که 
ای��ن تغییر س��وخت از طرف موت��ور زندگی جهت 
تأمی��ن انرژی الزم )ب��رای فعالیت های غیر ارادی 
حیات بخش و فعالیت های ارادی و رش��د و ترمیم( 

پذیرفت��ه ش��ود و جایگزینی برای فق��دان گلوکز 
برگزی��ده نش��ود، در س��ه تا چه��ار روز اول حذف 
کربوهیدرات ه��ا )یک��ی از س��ه درش��ت مغذی 
تأمین کنن��ده انرژی(، سیس��تم های خودکار حفظ 
حی��ات و ایج��اد امکان ادامه زندگ��ی بدن، گلوکز 
م��ورد نی��از را که از دس��ترس خارج ش��ده اس��ت، 
می س��ازد نه با اس��تفاده از س��نگ بنای پروتئین ها 
به نام اس��یدهای آمینه، این حرکت عکس تجزیه 

گلوک��ز ک��ه گلیکولی��ز یا تجزیه نام دارد، س��اخت 
گلوک��ز از منابع غیر قن��دی یا گلوکونئوژنز را فعال 
می سازد. نوسازی گلوکز از طریق گلوکونئوژنز نیز 
بیش��تر از 4 روز ق��ادر ب��ه پوش��ش فق��دان گلوکز 
نمی باش��د. س��پس گرایش پیدا می شود به تأمین 
ان��رژی مورد نیاز از مناب��ع چربی ها و در این حالت 
دوران قحط��ی کربوهیدرات، چربی های انباش��ته 
ش��ده مجب��ور ب��ه تجزی��ه گردی��ده ب��ه صورت 

در س��ه تا چهار روز اول حذف کربوهیدرات ها )یکی از س��ه درش��ت مغذی تأمین کننده انرژی(، سیس��تم های خودکار حفظ حیات و ایجاد امکان ادامه زندگی 
بدن، گلوکز مورد نیاز را که از دس��ترس خارج ش��ده اس��ت، می س��ازند با اس��تفاده از س��نگ بنای پروتئین ها به نام اسیدهای آمینه، این حرکت عکس تجزیه 
گلوکز که گلیکولیز یا تجزیه نام دارد، ساخت گلوکز از منابع غیر قندی یا گلوکونئوژنز را فعال می سازد. نوسازی گلوکز از طریق گلوکونئوژنز نیز بیشتر از 4 
روز ق��ادر ب��ه پوش��ش فق��دان گلوکز نمی باش��د. س��پس گرایش پیدا می ش��ود به تأمین ان��رژی مورد نیاز از مناب��ع چربی ها و در این حال��ت دوران قحطی 

کربوهیدرات، چربی های انباشته شده مجبور به تجزیه گردیده به صورت ملکول های کتونی و گلیسرول در اختیار بدن قرار می گیرد.
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مالحظات حذف کربوهیدرات ها را جدی بگیرید
توصیه مهم برای کاهش وزن افراد عادی در بلند مدت

ــیازچنینبرنامههاییاطالعی ــیمیاییناش ــارازپروتئینهاوچربیها،ازدگرگونیهایزیستش ــفانهاکثریتاجراکنندگانرژیمهایفقیرازکربوهیدراتهاوسرش متاس
ندارندکهبهنامهایگوناگونیمثلرژیماتکینزیااتکینزتغییردادهشده،رژیمنیویورک،رژیمبانتیگ)Banting(– کولیکور)cooley-kur(،رژیمماهی– رژیمتخممرغ
ــاسآنیکسانمیباشدکهبهطورکلیدراثر ــد،عملکردواس ــدهباش ــدهاســت.چنینبرنامهای،تحتهرنامیکهارائهش ــونامیدهش ورژیمپرپروتئین،رژیمبخوروالغرش
ــنگیمصنوعیدر ــتفادهازمنابعغذاییتأمینکنندهکربوهیدراتها،یکحالتگرس ــدیدمیزاندرصدکربوهیدراتهادرجیرهروزانهوعدماس ــیارش حذفیاکاهشبس
ــدهیادریافتیایجادمیشودکهمنجربهتولیدترکیباتکتونیفراوانی ــویسوزاندنچربیهایذخیرهش ــازدوتغییرجهتیبهس ــانپدیدارمیس ــوختوسازش ــتمس سیس

میگرددوازاینروچنینرژیمهایتوصیهشدهرابهطورکلیتحتنامرژیمهایکتوژنیکمعرفیمینمایند.
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مغ��زی  و س��کته  قلب��ی 
می شود.

 به دلیل دفع فراوان 
آب و الکترولیت ه��ا 4

و  مایع��ات  تع��ادل 
الکترولیت های فرد را بر هم 
ب��روز  خط��رات  و  زده 
ش��وک های ناش��ی از این 
ع��دم تع��ادل را موج��ب 

می شود.

 ب��ه عل��ت ح��ذف 
خیل��ی از گروه های 5

غذایی حاوی ریزمغذی های 
حیات بخش، با وجود سیری 
ظاه��ری و عدم احس��اس 
گرس��نگی به طور وس��یعی 
گرس��نگی های پنهان��ی و 
سلولی را در افراد عالقه مند 
ب��ه ای��ن رژیم های��ی ک��ه 
مختص بیماری های خاص 
می باش��د، ایج��اد نموده و 

گسترش می دهد.

هم��راه ب��ا ح��ذف 
غ��الت، حبوبات و 6

و  آنه��ا  فرآورده ه��ای 
میوه ه��ا،  و  س��بزیجات 
فیبرهای محلول و نامحلول 
مورد نیاز روزانه رژیم گیرنده 
تأمین نشده، کنترل سرعت 
جذب چربی ه��ا و دفع مواد 
زاید بدن دچار کاستی شده، 
یبوس��ت شدید که منجر به 
هموروئید می گردد و بدبویی 
نفس، ری��زش مو، آزردگی 
کب��د، عصبی��ت ش��دید و 
ع��دم  و  تحریک پذی��ری 
تحمل دیگران، می تواند از 
عوارض استفاده نابجا و بلند 
مدت از رژیم های کتوژنیک 

باشد.

ادامه دارد...
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ملکول های کتونی و گلیسرول در اختیار بدن قرار می گیرد.

 نقش و اثر ملکول های کتونی ایجاد و انباشته شده در بدن
بعد از روزهای متوالی عدم تأمین فرد به کربوهیدرات های مورد نیازش، سیس��تم س��وخت و 
س��از بدن به طور کلی در وضعیت قرمز و حالت قحطی قرار داده می ش��ود و تولید و س��اخت 
ملکول ه��ای کتون��ی را ب��ه قدری افزایش می دهد که ارگان ه��ای مختلف از جمله مغز بتواند 
انرژی مورد نیاز خود را به جای س��وزاندن گلوکز، از طریق ملکول های کتونی تأمین س��ازد. بر 
مبنای یافته های فعلی از بررسی های مختلف کسانی که از رژیم های کتوژنیک جهت الغری 
بهره می گیرند، در ش��ش ماه اول ش��روع رژیم، وزن آنها به ش��دت و س��رعت کاهش می یابد، 
ولی متاسفانه با توجه به این موضوع که دو سوم وزن بدن را آب تشکیل می دهد، آنچه که در 

شش ماهه اول کم می شود، درصد بسیار زیاد آن ناشی از افزایش دفع آب بدن می باشد.
 گرچ��ه در رژیم ه��ای کم ان��رژی دیگر نیز قس��متی از آب بدن دفع می گردد، ولی در مقایس��ه 
رژی��م کتوژنی��ک با س��ایر رژیم ه��ای مخلوط و متنوع، آب بیش��تری را دفع می کند تا س��ایر 
برنامه های کاهنده وزن و از این رو نس��بت به برنامه های دیگر، گرچه کاهش وزن و س��ایز 
بیش��تری رخ می دهد، ولی س��رعت برگش��ت وزن کاسته شده، حتی بیشتر از وزن اولیه قبل از 

کاهش وزن می باشد و زمینه یویو افکت یا کاهش و افزایش متناوب وزن را فراهم می سازد.

 عوارض احتمالی رژیم های کتوژنیک در ارگان های حساس بدن
به عل��ت ع��دم وجود کربوهیدرات مورد نیاز و س��وخت ناقص چربی های فراوان و ملکول های 

کتون انباشته شده:
مرکز کنترل اش��تها و س��یری را تحت تأثیر قرار داده، موجبات بی میلی و عدم رغبت 

شدید به خوردن غذاهای یکنواخت فاقد تنوع را فراهم می سازد.1

عملکرد کلیه ها را تحت تأثیر قرار داده، دفع اس��ید اوریک حاصل از مواد پروتئینی را 
در افراد مستعد و دارای پیش زمینه نقرس مهار نموده، خطر حمالت نقرس را افزایش 2

می ده��د. از ط��رف دیگ��ر، تولیدات کتونی و تراکم آنها منجر ب��ه افزایش ثانویه ماده ای به نام 
متیل گلی اوگزال )methylglyoxal( می گردد که به طور غیر مستقیم در افراد مبتال به دیابت 
باعث تخریب س��لول های بافت های مختلف از جمله تحت فش��ار قرار دادن عملکرد کلیه ها 

می گردد و خطر کتواسیدوز را در این بیماران به شدت افزایش می دهد.

 بهره گی��ری آزاد از ان��واع منابع غذایی ح��اوی چربی های فراوان دربردارنده ترانس به 
افزایش کلس��ترول تام و س��طح افزون تر شده LDL )کلسترول بد( آماده اکسیداسیون 3

تحت تهاجم رادیکال های آزاد می انجامد و ایجاد آتروم در مس��یر رگ های خون رس��ان حالت 
کشس��انی آنها را از بین برده و باعث پرفش��اری خون و تش��دید صدمات کلیه ها و حمله های 
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