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درباره نبض شکم چه می دانید

بیتوته :شــما در ناحیه گردن یا مچ
دست نبض خود را احساس می کنید
اما احساس نبض در ناحیه شکم چه؟
شما احتماال نبض را در آئورت شکمی
احســاس میکنید .آئورت ،ســرخرگ
اصلی است که خون را از قلب به سایر
نقاط بدن ،پایین قفســه سینه و داخل
شکم حمل میکند.

علل شایع نبض شکم
بارداری
بعضی از زنان احســاس نبض شــکم را هنگام بارداری دارند .اگر چه این مورد ممکن است
احساس نبض کودک به نظر بیاید اما واقع ًا فقط نبض در آئورت شکمی است.
زمان بارداری ،گردش خون اطراف بدن به میزان زیادی افزایش مییابد .این بدان معنی است
که خون بیشتری با هر نبض ،پمپاژ میشود که میتواند در آئورت شکمی بیشتر قابل توجه باشد.
غذا خوردن
وقتی غذا میخورید بدن شــما برای هضم غذا ،اضافه کاری و انرژی و مواد مغذی را جذب
میکند .برای انجام این کار ،خون بیشتری به معده و روده باریک از طریق آئورت جذب میشود.
اگر متوجه نبض شــکم بعد از غذا خوردن شــدید ،احتما ًال به دلیل افزایش پمپاژ خون از طریق
آئورت شکمی است.
دراز کشیدن
ممکن اســت در صورت دراز کشــیدن و باال بردن پاها ،نبض شکم را احساس کنید .باز هم
میگوییم این احساس فقط به دلیل جریان خون از طریق آئورت شکمی است .اگر چربی شکمی
زیادی نداشته باشید ،ممکن است حتی قادر به دیدن نبض شکم باشید.
آنوریسم آئورت شکمی:
آئورت شــکمی ناحیهای نزدیک به انتهای بخشی از سرخرگ است .البته اگر این ناحیه زیاد
بزرگ شود آئورت میتواند منفجر و موجب خون ریزی داخلی خطرناکشود.
عالیم آنوریسم آئورت شکمی:
 درد عمیق در شکم یا پهلو نبض نزدیک ناف درد کمرعلل آنوریسم آئورت شکمی :هیچ کس مطمئن نیســت چه چیزی موجب این اتفاق
میشود اما عوامل خاصی خطر آن را افزایش میدهد از جمله:
 سیگار کشیدن یا استفاده از دخانیات بیماری عروق خونی همانند سختی عروق فشار خون باال عفونت های سرخرگی زخم های بزرگ سابقه خانوادگیآنوریســم آئورت شــکمی در مردان نیز چهار برابر شایع تر اســت و بر افراد باالی  ۴۸سال
بیشتر اثر دارد .آنوریسم از نظر اندازه متفاوت است و پیش بینی این که آیا بیشتر میشود یا نه،
سخت اســت .اگر متوجه هر یک از عالیمی شدید که به طور ناگهانی یا شدید ظاهر میشوند،
سریع با پزشکتان تماس بگیرید .نبض اطراف ناف می تواند یک تجربه ترسناک باشد و ممکن
اســت احســاس کنید مبتال به یک بیماری تهدید کننده شده اید .با این حال ،حقیقت این است
که بســیاری از مردم نبض اطراف ناف را تجربه می کنند .آئورت بزرگ ترین شریان بدن است.
هنگامــی کــه خون ،قلب را ترک می کنــد ،وارد آئورت و از طریق آن به سراســر بدن منتقل
می شــود .بخشی از آئورت به نام «آئورت نزولی» درست از میان شکم عبور می کند .این بدان
معنی اســت که وقتی دســت خود را روی شکم تان قرار می دهید ،طبیعی است که پالس خون
خود را احساس کنید .به طور کلی هرقدر الغرتر باشید ،نبض خود را راحت تر احساس می کنید.
افرادی که دارای اضافه وزن یا چاقی هستند ،نمی توانند به آسانی آن را احساس کنند .ممکن
است احساس نبض در اطراف ناف شما نشانه ای از آنوریسم آئورت شکمی باشد .آنوریسم زمانی
اتفاق می افتد که دیواره شریان ضعیف شود .با گذشت زمان ،دیواره شریان می تواند دچار پارگی
و منجر به عوارض جدی (حتی مرگ) شود.
همچنین ممکن است در قسمت آسیب دیده شریان ،لخته خون تشکیل شود .اگر لخته خون
به ریه ها یا مغز منتقل شــود ،می تواند منجر به مرگ شــود.یکی از دالیلی که آنوریسم آئورت
شکمی باعث مرگ بسیاری از افراد می شود این است که به آرامی رشد می کند و تا زمانی که
به آهستگی رشد می کند ،هیچ گونه عالیمی ندارد.
اگر پزشکتان فکر می کند ممکن است آنوریسم داشته باشید احتماال از عکس برداری همانند
 ،MRIســی تی اسکن یا سونوگرافی اســتفاده خواهد کرد تا بهتر وضعیت داخل شکم شما را
ببیند.اگر آنوریســم داشته باشید ،درمان آن بستگی به اندازه اش خواهد داشت .اگر کوچک باشد
پزشــک توجه به آن و مراقبت برای عالیم جدید را پیشــنهاد خواهد کرد .آنوریسم بزرگ تر و
خطرناک باید جراحی شود.
اگر چه ممکن اســت هنگام احساس نبض شــکم به فکر فرو بروید که علت آن چیست اما
معمو ًال فقط نبض آئورت شکم است به خصوص اگر زیر  ۵۰سال داشته باشید.
موارد خاصی همانند بارداری یا خوردن غذای سنگین میتواند موجب احساس نبض در شکم
شــود .البته اگر این موضوع همراه با درد باشد ،ممکن است مشکل بزرگ تری به نام آنوریسم
آئورت شکمی داشته باشید که در این صورت باید به پزشک مراجعه کنید.

تولید و تکثیر شاهِ گیاهان دارویی که دارای ۱۵۰
نوع آنزیم است

ایسنا :محققان کشورمان موفق به تکثیر و تولید نوعی قارچ شدند که به دلیل دارا بودن ۱۵۰
نوع آنتی اکســیدان برای درمان بیماریهای کبدی ،جلوگیری از تکثیر ســلولهای سرطانی و
کاهش فشار خون و کلسترول استفاده میشود.
حســین میرزاخان خمسه ،مجری طرح با بیان اینکه پرورش و تولید قارچ «گانودرمالوسیدم»
از ســال  ۹۴آغاز شــده اســت ،گفت :محبوبیت این قارچ در طب چینی به بیش از  ۲هزار سال
میرسد و اغلب با نام قارچ «جاودانگی» نامگذاری شده و به دلیل خواص زیادی که دارد به آن
«شا ِه گیاهان دارویی» میگویند.
وی با بیان اینکه پرورش این گیاه در کشور بومیسازی شده است ،خاطر نشان کرد :زیستگاه
این قارچ در کشــور فرانسه است ،ولی در حال حاضر کشورهایی چون هلند ،انگلستان ،مالزی و
چین و ژاپن مطالعات وسیعی را در زمینه تولید و پرورش آن اجرایی کردهاند.
میرزاخان خمسه با اشــاره به خواص این قارچ ،اظهار کرد :مطالعات انجام شده بر روی این
گیاه نشان داد که «گانودرما لوسیدم» مصونیت بدن را باال برده و موجب عدم تکثیر سلولهای
ســرطانی میشود .به گفته وی ،این گیاه آنزیمهای کبدی را متعادل و کبد را سمزادیی میکند،
ضمن آنکه برای درمان بیمارهای قلبی و عروقی مؤثر است.
وی با بیان اینکه این قارچ قادر به تنظیم کلســترول و فشــار خون است ،یادآور شد :قارچ
گانودرما لوســیدم ،کبد را وادار به کنترل آنزیمهای خود میکند که در نتیجه آن کلســترول را
کاهش میدهد .این محقق یادآور شــد :این گیاه دارای بیش از  ۱۵۰نوع آنتیاکسیدان است که
«پلیساکارید»« ،پلی ســاکارید پپتید کمپلکس» و اجزای فنولیک از جمله آنتی اکسیدانهای
موجود در این قارچ است .مجری طرح ،خاصیت کالژن سازی را از دیگر خواص این گیاه دارویی
دانست که برای پوست و مو مفید است.
وی با اشــاره به خاصیت آنتی باکتریایی این گیاه یادآور شــد :این قارچ اثرات مســتقیم بر
باکتریهایی چون آسپرژیلوس ،باسیلوس ســرئوس ،قارچ کاندیدا آلبیکانس و باکتری اشریشیا
کوالی دارد.
میرزاخان خمسه با بیان اینکه در مطالعات ما این قارچ فرآوری شد و به صورت پودر خشک
تولید شــد ،گفت :این پودر به صورت روزانه قابل مصرف است ،ولی دوز مصرفی آن مهم است؛
چراکه این گیاه دارای دوز آنتی اکسیدانی باالیی است و زمانی که دوز باالیی مصرف شود ،مغز
دستور ترشح چندین هورمورن را میدهد.
مجری طرح با بیان اینکه مصرف این پودر از روزی یک گرم آغاز میشــود و بعد از  ۲تا ۳
ماه میزان مصرف آن به  ۵.۵گرم در روز میرســد ،اظهار کرد :این پودر در آب ،همراه غذا و یا
همراه نوشیدنی مصرف میشود ،عالوه بر آن میتوان عصاره آن را مصرف کرد .این پودر  ۳تا ۴
ساعت در آب جوشانده میشود و عصاره باقی مانده آن  ۴۰تا  ۴۵روز قابل نگهداری در یخچال
است.
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تبیان :همیشه به دنبال راههای بهتر و جدیدتری
برای کاهش وزن هســتید اما انگار هیچ نتیجهای
نمیگیرید؟ آیا تا به حال شده اهداف کاهش وزنتان
را از دید روانشناسانه بررسی کنید؟
 .1با خودتان روراست باشید
اول از خودتان بپرسید آیا مراقب خودتان هستید.
آیا رژیم غذاییتان سالم و مغذی هست؟ آیا بدنتان
را به فعالیت وامیدارید و خوب و کافی میخوابید؟
اگر چنین باشد بدنتان باید وزن ایده آلش را داشته
باشــد .وقتی افراد ســعی میکنند آخرین  5یا 10
کیلوی اضافی را از دســت بدهند ،گاهی کاری که
میکنند در واقع جنگیدن با بدنشان است .اگر پنج
سال اســت که تالش میکنید به وزن دلخواهتان
برســید ،پــس در واقع بــه دنبال از دســت دادن
چربیهای اضافی نیســتید ،بلکه میخواهید تصویر
بدنیتان را بهتر کنید ،یعنی بدن فعلیتان را دوست
ندارید و بیشتر دلتان میخواهد اندام دیگری داشته
باشید.
تا زمانی که بدنتان را دوست نداشته باشید و آن
را نپذیرید کاری هم نمیتوانید برایش بکنید.
 .2هوشمندانهتر غذا بخورید
افرادی که وزنشــان را در کنترل دارند و برای
بلندمدت هم آن را حفظ میکنند ،کســانی هستند
که آگاهانه غذا میخورند .آنها به بدنشــان گوش
میدهند تا ببینند چه زمانی گرســنه اســت و چه
زمانــی نیاز به خوردن مواد مغــذی دارد .این افراد
وقتی که بدنشان سیر میشود و پیام توقف را صادر
میکنــد خوب آن را دریافت میکنند .کســانی که
هوشــمندانه غذا میخورند دقت میکنند تا ببینند
هر غذایی که میخورند چه تأثیری بر بدنشان دارد.
اینها همان کســانی هســتند که در لحظه حضور
دارند ،مکث میکنند ،شــتاب ندارنــد و قبل از هر
انتخابی از خود میپرســند :آیا ایــن غذا برای من
خوب است؟
 .3آرامش را تجسم کنید تا به آرامش
برسید
هیپنوتراپی برای دادن انگیزه ،فوقالعاده اســت.
کاربرد مــدرن هیپنوتراپی ،تلقینهای مثبت جهت
بهبود کارایی فردی اســت؛ پروسهای که با کمک

تبیان :به جرأت میتوان گفت از بین تمام انواع مواد
مغذی ،کالری یکی از فراگیرترین و آسیبرسانترین
مواد مغذی میتواند باشــد .اغلب گمان میشود که
کالری مهمترین بخش از رژیم غذایی افراد اســت و
منبع این کالریها خیلی اهمیتی ندارند .معمو ًال افراد
فکر میکنند که هر یــک کالری معادل یک کالری
اســت و اهمیتی ندارد که این کالــری از چه منبعی
بهدست آمده باشــد .از همین رو اغلب افراد معتقدند
که دریافت  100کالری ناشی از خوردن یک شکالت
آبنباتی با دریافت  100کالری ناشــی از خوردن کلم
بروکلی برابر اســت و هردوی آنها تأثیر یکسانی بر
وزن ما خواهند داشت.
البته این بــاور که کالریها دارای انرژی به مقدار
مشابه و یکســانی هستند صحیح است و شاید جالب
باشــد اگر بدانید هر کالری حــاوی مقداری در حدود
 4/184ژول انرژی اســت و بنا بــر همین موضوع،
میتوان ادعا داشت که «یک کالری» «یک کالری»
اســت .اما این مســئله را میتوان از زاویهای دیگر
بررسی کرد .حال بیایید ببینیم آیا وقتی این کالریها
وارد بــدن ما میشــوند بازهم آثار یکســانی بر بدن
میگذارند؟
در پاســخ به این ســؤال باید بگوییم :زمانی که
این کالریهــا در بدن ما قــرار میگیرند ،معادالتی
که ما بهســادگی از آنها نتیجهگیری کرده بودیم به
هــم میریزد .درواقع باید گفت که بدن انســان یک
سیستم بیوشیمی بهشــدت پیچیده و با پردازشهای
بسیار دقیق است که باالنس و تعادل انرژی را تنظیم
میکند.
غذاهای مختلف از مسیرهای بیوشیمیایی مختلف
عبور میکنند که برخی از این غذاها ناکارآمد هستند
و باعث از دســت رفتن انرژی (کالری) بهعنوان گرما
میشوند.
نکتــهی حائــز اهمیت دیگــر اینکــه ،غذاها و
مــواد مغذی مختلــف تأثیر عمــدهای دارند بر روی
هورمونها و مرکز مغز که در واقع رفتار گرســنگی و
ســیری در بدن ما را کنترل میکنند .بنابراین غذایی
کــه میخوریم میتواند اثر بســیار مؤثــری بر روی
پردازشهای بیولوژیکی بدن داشــته باشــد که این
پردازشهــای بیولوژیکی «چه زمــان ،چه چیز و چه
مقدار غذایی که میخوریم» را کنترل میکنند.
حال میخواهیم با بیان و بررسی  5دلیل اثباتشده،
ادعای «یک کالری یک کالری است و تفاوتی باهم
ندارند» را نقض کنیم و متوجه شویم که دریافت 100
کالری از یک منبــع غذایی با دریافت  100کالری از
یک منبع دیگر میتواند تفاوت داشته باشد و در واقع
منبع دریافت این کالریها بسیار مهم میتوانند باشند.
 -1فروکتوز و گلوکز
گلوکــز و فروکتوز دو قند اصلی و ســاده در رژیم
غذایی ما هســتند .هر گرم فروکتوز در مقابل هر گرم
گلوکز؛ هر دوی آنها مقدار یکســانی کالری فراهم
میکنند؛ اما آیا حقیقت به همین ســادگی است؟ در
پاســخ باید گفت :رازی که باعث تفاوت این دو منبع
کالری می شــود ،راهی است که گلوکز و فروکتوز در
بدن متابولیزه میشــوند .به بیان بهتر روش متابولیزه
شــدن فروکتوز و گلوکز در بدن کام ً
ال باهم متفاوت
اســت .در واقع گلوکز میتواند توســط تمام ارگانها
و بافتهای بدن متابولیزه شــود اما فروکتوز فقط در
کبد میتواند متابولیزه شــود .حــال به چند نمونه در
پاسخ به چرایی تفاوت کالری گلوکز و کالری فروکتوز
توجه کنید:
 -گرلین هورمون گرســنگی است .این هورمون
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توصیهی روانشناسان برای کاهش وزن بهتر

یک هیپنوتراپیست حرفهای اجازه میدهید ذهنتان
نســبت به ایدههای جدیدی که برای شما و عمق
وجودتان مناسب اســت باز شود .هیپنوتراپی بسیار
آرامشبخش است.
میتوانیــد در خانه ،خودتان یــک هیپنوتراپی
ســبک انجام دهید؛ چشــمها را ببندید ،نفسهای
ُ
عمیق بکشــید و تصور کنید دوست دارید روزتان
چگونه پیش برود .مث ً
ال تصور کنید یک روز سخت
و پراســترس کاری را تمــام کردهاید و حاال بعد از
یک پیادهروی ،احساس خیلی بهتری دارید ،به خانه
برمیگردید و یک دوش آب گرم میگیرید و. ...
 .4هدفتان را اصالح کنید
برای بیشــتر افراد ،خود ِ کاهــش وزن ،هدف

5

اســت که در بلندمدت نمیتواند کمکی بکند ،زیرا
به محض اینکه به وزن ایده آل برســند ،انگیزه را
از دست میدهند .سعی کنید تمرکزتان را از عددی
که ترازو نشــان میدهد بردارید و روی جنبههای
سالمتی و احساسی که دارید متمرکز شوید.
 .5هیجانی نخورید
بخشــی از هوشمندانه غذا خوردن این است که
تمــام دالیل غذا خوردنتــان را بدانید؛ آیا غذایی را
میخورید به این دلیل که اســترس دارید؟ آیا علت
غذا خوردنتان این اســت که به احســاس بهتری
میرســید؟ خیلی وقتها ممکن است اص ً
ال گرسنه
نباشید و اشتهای غیرواقعیتان ،دلیل پنهان دیگری
داشته باشد.

 .6با طب فشاری ،اشتهایتان را کنترل
کنید
یکــی از بهترین راههای کاهش وزن اســتفاده
از طب فشــاری است .طب فشاری ،تکنیکی مجاز
اســت که از آن برای کنترل هوسهای غذاییتان
هم میتوانید اســتفاده کنید .هر وقت هوس کردید
چیزی بخوریــد ،نقاط مشــخصی را در صورت و
بدنتان (مث ً
ال گوشــهی چشــمها و زیر اســتخوان
ترقوه) فشــار دهید تا پیامــی آرامکننده به مغزتان
بفرســتید که کمکتان میکند بیشــتر فکر کنید و
انتخابهای بهتری داشــته باشــید .وقتی این کار
را میکنید ،میتوانید احســاس کنید که اشتهایتان
خیلی کمتر یا حتی برطرف شده است.

دالیلی برای بیان تفاوت کالریها با یکدیگر

 -4شاخص سیری
غذاهای مختلف آثار متفاوتی بر روی احساس سیر
بودن افراد دارند .این به این معنی اســت که برخی از
غذاها به افراد بیشــتر حس ســیری و ُپری میدهند.
همچنین در برخــی از غذاها پرخوری کردن راحتتر
است .برای مثال ممکن است راحت باشد که بهاندازه
 500کالری بستنی بخوریم ،اما شاید به این راحتیها
نتوانیم  500کالری تخممرغ یا کلم بروکلی بخوریم.
این مثالی کلیدی و واضح برای این پرسش است
که چطور غذایی که انتخاب میکنیم میتواند تأثیری
بــزرگ در میــزان کالریای کــه در نهایت مصرف
میکنیم داشــته باشــد .البته عوامل زیادی در تعیین
میزان ســیری برای غذاهای مختلف وجود دارد ،که
با میزانی به نام شاخص سیری مشخص میشوند.
شــاخص ســیری یک میزان بــرای اندازهگیری
توانایــی غذاها در کاهش گرســنگی ،افزایش حس
ســیری و کاهش دریافت کالری در ساعات پیش رو
است.
بنابراین اگر غذاهایی بخوریم که شــاخص سیری
پایینــی دارند ،دیرتر احســاس ســیری خواهیم کرد
و درنتیجه کالری بیشــتری دریافــت خواهیم کرد،
همچنین اگر غذاهای با شــاخص سیری باال انتخاب
کنیم ،غذای کمتــری خواهیم خورد و میتوانیم وزن
خود را کاهش دهیم.
نمونههایی از غذاهایی که شــاخص سیری باالیی
دارند عبارتاند از ،ســیبزمینی آب پز ،گوشــت گاو،
تخممــرغ و میوهها .همچنین از غذاهایی مثل دونات
و کیکها میتوان بهعنوان غذاهای با شاخص سیری
پایینی نام برد.
خالصه:
غذاهــای مختلف آثار مختلفی بر روی ســیری و
میــزان کالری مصرفشــده در وعدههــای بعدی و
ســاعات پیش روی افراد دارد .میزانی که برای تعیین
این مقادیر به کار میرود را شاخص سیری مینامند.
 -5رژیم غذایی کم کربوهیدرات منجر به
محدودسازی کالری میشود
بعد از مورد مقایســه قــرار دادن بیش از  20رژیم
غذایی کنترلشده کم کربوهیدرات و کمچربی ،نتایج
حاکی از این بود که رژیم غذایی کم کربوهیدرات منجر
به کاهش وزن  2الی  3برابر بیشــتر نسبت به رژیم
غذایی کمچربی شــده بود .یکی از اصلیترین دالیل
برای این اتفاق این است که رژیم کم کربوهیدرات به
کاهش اشتهای شــدید منجر میشود .درنتیجه افراد
بدون هیچگونه تالش خاصی به خوردن کالری کمتر
ترغیب میشوند.
البته گفتنی اســت حتی زمانی که مصرف کالری
بین گروههای مورد مطالعه یکسان بود نیز ،گروههای
کم کربوهیــدرات معمو ًال کاهش وزن بیشــتری را
داشــتند .بزرگترین دلیل برای این اتفاق شاید این
باشــد که رژیم کم کربوهیدرات به از دست دادن آب
قابلتوجهی از بدن منجر میشود.
بهعالوه ،در رژیم کم کربوهیدرات تمایل بیشتری
به پروتئین وجود دارد نســبت بــه رژیم کمچربی ،و
همانطور که میدانیم پروتئین انرژی بیشتری برای
متابولیزه شدن مصرف میکند و بدن انرژی بیشتری
را هزینه تبدیل پروتئین به گلوکز میکند.
خالصه:
رژیم کم کربوهیدرات همواره میتواند به کاهش
وزن بیشتر در مقایســه با رژیم کمچربی منجر شود،
حتی زمانی که کالریهــای دریافتی در هر دو رژیم
کام ً
ال یکسان باشند.

هنگام گرسنگی افراد باال میرود و بعد از غذا خوردن
پایین میآید .یک تحقیق در این رابطه نشان داد که
فروکتوز بیشــتر از گلوکز به سطح باالتر گرلین منجر
میشود که گرسنگی بیشتر را در پی خواهد داشت.
 فروکتوز ،مرکز ســیری در مغز را همانند گلوکزتحریک نمیکند .در نتیجه مصــرف فروکتوز منجر
میشود به کاهش احساس پر بودن و سیری.
 مصرف مقدار زیاد فروکتــوز میتواند منجر بهبروز مقاومت در برابر انســولین ،رشــد چربی نواحی
شــکم ،افزایش تری گلیسیرید ،قند خون و تراکم کم
 LDLدر مقایسه با مصرف همان مقدار گلوکز شود.
پروتئین انرژی بیشــتری نســبت به کربوهیدرات
و چربی برای متابولیزه شــدن نیازمند اســت و حدود
 25الی  30درصد از انرژی به دســت آمده از مصرف
پروتئین برای متابولیزه شــدن در بدن میسوزد و از
بین میرود.
همانطور که مشــاهده میکنید مقادیر مشــابه
کالــری ،میتوانــد تأثیرات بســیار مختلفی بر روی
احساس گرســنگی ،هورمونها و سالمت متابولیک
انسان داشــته باشــد .بنابراین ،قضاوت کردن مواد
غذایی بر اساس میزان کالری آنها راهی سادهلوحانه
است .البته الزم به ذکر است که فروکتوز فقط زمانی
که در مقادیر بسیار زیاد خورده شود اثرات منفی دارد.
گفتنی اســت شــکرهای افزودنی و شکالت (منظور
از شــکالت ،انواع آبنباتی اســت و نه انــواع کاکائو)
بزرگترین منابع غذایی فروکتوز هستند.
نکته دیگر اینکــه هرگز از خوردن میوه فراوان به
علت داشتن فروکتوز دلسرد نشــوید .میوهها از فیبر
و آب غنی هســتند و مقاومت جویدن قابلتوجهی را
فراهــم میکنند که این مقاومــت جویدن آثار منفی
فروکتوز را کاهش میدهد.
خالصه:
هرچند فروکتوز و گلوکز مقدار یکســانی از کالری
را دارا میباشــند ،اما فروکتوز آثار منفی بسیار زیادی
بر روی هورمونها ،اشتها و سالمت متابولیک نسبت
به گلوکز دارد.
 -2اثر حرارتی غذا
همانطــور که بیان شــد ،غذاهــای مختلف از
مســیرهای متابولیک مختلفی عبور میکنند .برخی
از این مســیرها بسیار کارآمدتر از ســایرین هستند.
کارآمدترین مســیر متابولیکی مســیری اســت که
بیشترین میزان انرژی غذا را برای کار و فعالیت فراهم
کند و کمترین میزان هدر رفت انرژی بهعنوان حرارت
و گرما را داشــته باشد .جالب اســت بدانید که مسیر
متابولیکی که پروتئین طی میکند از مسیر متابولیکی
کربوهیدرات و چربی کارآمدی کمتری دارد .در واقع
پروتئین دارای  4کالری در هر گرم اســت ،اما بخش
زیادی از کالری پروتئینها در حین متابولیزه شدن در
بدن بهعنوان حرارت از دست میروند.
اثر حرارتی یــک غذا در واقع یــک میزان برای
اندازهگیری مقــدار هدر رفت یا هزینــه کرد انرژی
غذاهای مختلف اســت .منظــور از این هزینه کردن
انرژی ،انرژی مورد نیاز برای هضم و گوارش ،جذب و
متابولیزه کردن مواد غذایی در بدن است.
اینجا میــزان اثر حرارتــی انواع مــواد غذایی را
میتوانید ببینید:
 -چربی  2الی  3درصد

 کربوهیدرات  6الی  8درصد پروتئین  25الی  30درصدبهوضوح مشخص است که پروتئین برای متابولیزه
شــدن انرژی بیشتری نسبت به کربوهیدرات و چربی
نیاز دارد و حدود  25الی  30درصد از انرژی به دست
آمده از مصرف پروتئین برای متابولیزه شدن در بدن
میسوزد و از بین میرود.
بنابرایــن طبق ایــن آمار اگر پروتئیــن دارای اثر
حرارتــی 25درصد باشــد و چربــی دارای  2درصد،
این بدان معناســت که شــما با دریافت  100کالری
از پروتئین ،درنهایت  75کالری نصیبتان میشــود و
با دریافت  100کالــری از چربی 98 ،کالری خواهید
داشت.
مطالعات نشان میدهند که رژیم غذایی با پروتئین
زیاد ،متابولیســم را  80الــی  100کالری در هر روز
در مقایســه با رژیمهای غذایی کم پروتئین افزایش
میدهد .بنابراین مشخص است که رژیمهای غذایی
با پروتئین زیاد دارای مزیت متابولیکی هستند.
خالصه:
کالریهــای دریافتــی از پروتئیــن نســبت به
کالریهای کربوهیدرات و چربــی کمتر باعث چاق
شــدن میشــوند ،چراکه پروتئین انرژی بیشــتری
برای متابولیزه شــدن نیاز دارد .همچنین گفتنی است
غذاهای کامل انرژی بیشــتری برای هضم و گوارش
در مقایسه با غذاهای فرآوری شده نیاز دارند.
 -3پروتئیــن اشــتها را از بین میبرد و
باعث میشود کالری کمتری دریافت کنید
باید بگوییم که داســتان پروتئین فقط به افزایش
متابولیسم خالصه نمیشود .پروتئین منجر به کاهش
اشــتهای قابلتوجهی میشــود که در نتیجه غذای
کمتری میخوریم و طبیعت ًا کالری کمتری نیز دریافت
میکنیم.
همچنین تحقیقات نشــان دادهاند کــه پروتئین
مغذیترین مادهی غذایی است .اگر دریافت پروتئین
خود را افزایش دهیم ،میتوانیم کاهش وزن داشــته
باشــیم بدون آنکه نیاز به محاســبه کالری دریافتی
خود باشیم و یا وعدههای غذایی خود را کنترل کنیم.
بهبیاندیگر ،پروتئین کاهش وزن و چربی ســوزی را
روی حالت اتوماتیک قرار میدهد.
در یک تحقیق مشــخص شد افرادی که دریافت
پروتئین خــود را تا  30درصد کالــری افزایش داده
بودند ،بهطــور اتوماتیک  441کالــری در روز کمتر
میخوردند و همچنیــن  11پوند معادل  4.9کیلوگرم
در  12هفته کاهش وزن داشتهاند.
بنابراین اگر شما از آن دســته افرادی هستید که
دوست ندارید خود را تحت شــرایط رژیم قرار دهید
امــا میخواهید وزن خود را کاهــش دهید ،میتوانید
پروتئین بیشتری را در برنامه غذایی خود بگنجانید که
در واقع یکی از سادهترین روشها برای کاهش وزن
بهطور اتوماتیک میتواند باشد .کام ً
ال واضح است که
وقتی صحبت از متابولیســم و رژیم غذایی میشود،
کالری پروتئین مشــابه کالری کربوهیدرات و چربی
نیست.
خالصه:
افزایش پروتئین میتواند منجر به کاهش شــدید
اشتها شــود و مقدمات کاهش وزن اتوماتیک بدون
نیاز به کنترل کالری و وعدههای غذایی را فراهم کند.

