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رژیم غذایی مناسب مهمترین عامل در
پیشگیری از بيماريها

و نمک هستند و نه تنها شما را سیر نمیکنند ،بلکه موجب افزایش وزنتان نیز میشوند.
 -۳مصرف پروتئین کم چرب
تواند به فرد احساس
سازی در بدن میشود .در ضمن می
پروتئین کم چرب منجر به ماهیچه
تواند مصرف کالری
س���یری بیشتری دهد .بدین ترتیب او بیش از حد لزوم غذا نخورده و می
را کنترل کرده و الغرتر شود.

 -۴تحرک بیشتر
های اضافی
تواند از شر چربی
سوزاند و می
هرچه تحرک فرد بیشتر شود ،کالری بیشتری می
بدن خود خالص شود.
 -۵ورزشهای هوازی شدیدتر
توان س�ل�امتی را افزایش داده و وضعیت قلب و
با انجام دادن این نوع ورزش���ها ،نه تنها می
عروق را در بهترین حالت قرار داد ،بلکه میتوان س���ریعتر نیز وزن کم کرد .البته اگر فردی
مشکالتی چون فش���ار خون باال ،چاقی مفرط ،بیماریهای قلبی-عروقی ،چربی باال و سبک
های هوازی،
زندگی ناس���الم ويا عادت به سیگار کشیدن دارد ،باید قبل از انجام دادن ورزش
با پزشک مشورت کند.
ای منظم بدون سالمتي فرد به خطر
با به کاربس���تن چند روش ساده و البته داشتن برنامه
بيفتد ميتوان به وزن ایده آل رسید.

نوشیدنیهایرژیمیوخطرابتالبهدیابتوچاقی

یک متخصص تغذیه و رژیم شناس���ی گفت :این موضوع ثابت ش���دهای است که تغذیه در
کاهش بیماریها موثر است بنابراین انتخاب درست رژیم غذایی با حفظ تعادل در استفاده از
تواند کمک زیادی در این ارتباط به حساب آید.
انواع منابع غذایی می
دکتر حامد پورآرام با بیان این مطلب افزود :تغذیه یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار در
پیشگیری از بیماریهای مزمن مانند چاقی ،دیابت ،بيماريهای قلبی و عروقی ،چربی خون و
سندروم متابولیک و ...و بيماريهای صعب العالج مانند انواع سرطانها و تومورها است.
وی با اشاره به اینکه در کنار انتخاب رژیم غذایی مناسب استفاده از روشهای درست پخت هم
اهمیت دارد ،ادامه داد :پخت صحیح نیز از مواردی اس���ت که باید در استفاده از مواد غذایی
مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیات علمیدانشگاه علوم پزش���کی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی تهران تاکید
کرد :حتی اگر انتخاب مواد غذایی درست باشد ،اما نوع طبخ درست نباشد به اصطالح ماده
غذایی انتخابی تاثیر مثبتی برای بدن نخواهد داش���ت .به عنوان مثال ممکن است شخصی
برای دریافت نشاسته و کربوهیدرات بخواهد از سیب زمینی استفاده کند ،این سیب زمینی
تواند
میتواند سرخ شده یا آبپز باشد .میزان پخت و استفاده از مواد افزودنی مانند روغن می
در نوع اثرگذاری ماده غذایی تاثیرگذار باشد.
پورآرام اضافه کرد :به طور کلی انتخاب درس���ت موادغذایی در کنار روشهای درست طبخ
تواند سالمت افراد را تضمین کند .بهترین شیوه این است که مواد غذایی با
غذاس���ت که می
کمترین حرارت پخته شوند.
این متخصص تغذیه و رژیم شناسی اظهارداشت:
میوه و سبزیجات هم بهتر اس���ت که به صورت تازه مورد مصرف قرار بگیرند و تا جایی که
امکان دارد باید مواد خوراکی به صورت تازه مصرف شوند.
وی ادام���ه داد :طبیعتا برخی از مواد غذایی نیاز به پختن دارد ،اما پختن هم باید با انتخاب
روشهای مناسب صورت بگیرد.

اگرقصدالغرشدنداریداینتوصیههارابخوانید

میتوان در مدت زمان فقط یک هفته 4.5 ،کیلوگرم وزن کم کرد .اما باید گفت که بیش���تر
این کاهش وزن در نتیجه از دست دادن آب بدن است .کارشناسان مرکز کنترل بیماریهای
آمریکا میگویند با س���رعت وزن کم کردن میتواند خطرناک باشد و سالمت فرد را به خطر
اندازد .بهترین حالت وزن کم کردن ،هفتهای نیم تا یک کیلوگرم است.
بنا به گفته کارشناسان ،به سرعت وزن کم کردن عوارض بسیار خطرناکی ،از جمله ،افزایش
سنگ کیسه صفرا ،کم آبی بدن ،بههم ریختن توازن الکترولیت بدن ،خستگی ،زودرنجی و
اختالل در چرخه قاعدگی دارد .آنها چند روش مناس���ب برای کاهش وزن پیشنهاد دادهاند
که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است:
 -۱پیروی از رژیم غذایی کم کالری
کنیم ،بنا به س���ن ،جثه و س���طح فعالیت متفاوت است.
مقدار کالری که در روز مصرف می
شود .اما باید مراقب بود که
چنانچه کمتر از نیاز روزانه ،کالری مصرف ش���ود ،فرد الغر می
مصرف کمتر از  ۱۲۰۰کالری در روز بسیار خطرناک است.
 -۲پرهیز از غذاهای ناسالم
هایی مانند شکالتها ،غذاهای حاضری و بیشتر دسرها ،سرشار از کالری ،کربوهیدرات
خوراکی

زنند .محققان ،شیرین
های رژیمی چندان سالم نیس���تند و به بدن صدمه می
نوش���یدنی
کنندههای مصنوعی مانند اسپارتام را برای بدن مضر دانسته و آنها را مسئول چاقی و ابتال به
ها به رگهای خونی افراد
های گذشته نشان داده بود که شیرین کننده
دانند .بررسی
دیابت می
صدمه زده و آنها را در معرض خطر سکته مغزی و یا زوال عقل قرار میدهند .اکنون محققان
اند.
دانشگاهی در آمریکا ،در بررسیهای بیشتر خود این موضوع را دوباره تایید کرده
بیش از  ۲۹میلیون نفر در آمریکا و از هر  ۱۷نفر ،یک نفر در بریتانیا ،به دیابت مبتالس���ت.
محققان به دنبال بررس���یهای خود بر این باورند که قند و همچنین ش���یرین کنندههای
توانند ف���رد را گرفتار چاقی و یا دیابت کنند و در
طبیعی ،هر دو اثرات منفی داش���ته و مي
های مصنوعی فراوان ،مصرف
این میان نوش���یدنیهای رژیمی به دلیل داشتن شیرین کننده
دهند.
کنندگان را در خطر بيشتري قرار می
تواند از
بنابه گفته یکی از این محققان ،بدن با مصرف متعادل شیرین کنندههای طبیعی می
پس قند تولید ش���ده در خون برآید اما وقتی مقدار مصرف زیاد میشود ،با بار اضافی روبهرو
دهد .از طرفی شیرین کنندههای مصنوعی
ش���ده و توان سوزاندن قند اضافی را از دست می
ش���ود سالم نیستند .این شیرین کنندهها در سوخت و ساز
بدون کالری ،آنگونه که تصور می
چربی و انرژی بدن تغییراتی منفی ایجاد میکنند و چنانچه فردی در مصرف این نوع شیرین
کنندهها و حتي شیرین کنندههای طبیعی زیاده روی کند ،خطر ابتال به بيماريهای مزمنی
مانند دیابت را در خود افزایش می دهد.
در تحقیقات بیش���تر مشخص شد که ش���یرین کنندههای مصنوعی آسه سولفام پتاسیم و
اسپارتام که به نوش���یدنیهای رژیمی افزوده میشود ،در خون جمع شده و صدمات بسیار
کنند .این اتفاق با قندهای طبیعی گلوکز و
ش���دیدی به س���لولهاي رگهای خونی وارد می
فروکتوز نیز رخ میدهد .در مصرف هیچ نوع قندی نباید زیاده روی کرد.
بنابر بررسیهای انجام شده ،برای حفظ سالمت و البته دوری از چاقی که خود منبع بسیاری
از بيماريهاست ،بهتر است در مصرف هیچ نوع قندی به ویژه مصنوعی ،زیاده روی نکرد.

عالئمکمبودپتاسیمچیست؟

پتاس���یم يك ماده معدنی حیاتی برای بدن است که به عملکرد صحیح ماهیچه قلب کمک
میکند .نیاز بدن به این ماده معدنی را میت���وان با مصرف خوراکیهای متعدد تامین کرد.
همچنین پایین بودن سطح آن در بدن به یبوست ،گرفتگی عضالت شکمیو احساس ضعف
منجر میشود.
های بدن از جمله قلب مهم است .همچنین این ماده
پتاس���یم براي عملکرد صحیح ماهیچه
معدنی به تنظیم فش���ار خون کمک میکند .همچنین پتاسیم بر عملکرد سیستم عصبی و
ای تاثیرگذار اس���ت .اغلب عالئم پایین بودن سطح پتاسیم با دیگر مشکالت
قدرت ماهیچه
شود.
جسمیاشتباه گرفته می
به گفته پزشکان از جمله عالئم پایین بودن سطح پتاسیم در بدن احساس ضعف ماهیچهای
است .پتاسیم در تبدیل قند خون به گلیکوژن مهم است بنابراین ،زمانی که سطح آن پایین
کند.
ای می
باشد فرد در طول روز یا هنگام فعالیت روزمره احساس ضعف ماهیچه
شود مقدار زیادی کلسیم از طریق ادرار
عالوه بر این ،پایین بودن س���طح پتاسیم باعث می
گذارد .پتاسیم برای عملکرد صحیح
از بدن دفع شود که بر سالمت اس���تخوانها تاثیر می
ماهیچهها ضروری اس���ت به همین دلیل زمانی که سطح این ماده معدنی پایین باشد فرد
دچار درد و حتی اسپاسم میشود.
ضمن اینکه زمانی که ذخیره گلیکوژن در کبد و ماهیچهها به دلیل پایین بودن سطح پتاسیم
ای از کمبود این ماده معدنی باشد .بدن برای حفظ
تواند نش���انه
به خطر افتد ،خستگی می
تعادل ترشحات سیستم گوارشی به پتاسیم نیاز دارد .زمانیکه سطح آن پایین باشد خاصیت
کند و به
اسیدی اسید معده کاهش پیدا کرده و بدن مقدار کافی از مواد مغذی را جذب نمی
یبوست ،نفخ و گرفتگی عضالت شکمی دچار میشود.
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