
 

 

 
 

 

 

 با ما به اندام باشید

 

 داشته خود همراه همیشه، را ما مقاالت 

    باشید

با اين کتاب الکترونیکي مي توانید مطالب مورد عالقه تان را از 

سايت دکتر کرماني دريافت و بر روی رايانه شخصي، موبايل و 

يا تبلت خود ذخیره کنید و در زمان استراحت آن را مطالعه 

کنید. تمام کاری که نیاز است انجام دهید، دانلود اين کتاب از 

 سايت دکتر کرماني است.

           ------------------------------------  
  5931ماه سال  ارديبهشت
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 غذا در بهار غافل نشوید 5از این  

 بدترین توصیه های رژیمی متخصصان که تا به حال شنیده اند 

 کننده؟ چاق یا است سالم زمینی سیب پوره 

 بهترین حرکات با توپ طبی برای تقویت هسته بدن 

 آقایانغذای مهم برای  5 

 دلیل خاکستری شدن زودهنگام موها 7 

 نشانه کمبود پروتئین را بشناسید 7 

 چیز که باید درباره حرکت اسکات بدانید 5 

 درمان طبیعی برای درد مفاصل 7 

 کاری که باید پس از هر ورزش انجام دهید 9 

 چگونه به روشی طبیعی گاز و نفخ معده را از بین ببریم؟ 

 درخشان داشته باشیم؟چگونه در هر سنی پوستی  

 دقیقه کالری سوزی با ورزش تاباتا 03 

 چرا نمی توانیم وزن کم کنیم؟ 

 بهترین میان وعده های شب 

 میدانیم که پروتئین برای صبحانه و کاهش وزن مفید است، اما چه نوع پروتئینی؟ 

 نرخ چاقی در کودکان همچنان رو به افزایش است 

 نیستیم؟ چرا بسیاری از ما در کاهش وزن موفق 

 کاهش کیلوگرم 113 با ایران در وزن کاهش رکورددار با مصاحبه 
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 نتایج نظرسنجی دیابت 

 چرا تازه مادرها بد اخالق می شوند؟ 

 آیا خوردن روزانه غذای مایکروفری بد است؟ 

 حرکت برای انعطاف بهتر مفاصل 9 

 چه چیزی نوشابه ها را اینقدر اعتیاد آور کرده؟ 

 تسکین آسم شود؟یوگا می تواند باعث  

 بهترین و بدترین غذاها برای آسم 

 بهترین و بدترین غذاها هنگام عادت ماهیانه 

 این شرایط خطر سکته قلبی را افزایش می دهند 

 با این ترکیبات فقط آهن جذب کنید 

 ترفند الغری برای نتیجه گرفتن در بلند مدت 5 

 آیا خیار به کاهش وزنمان کمک می کند؟ 

 د ولی این غذاها رنگ خوراکی دارندشاید باورتان نشو 

 ساالد خیار و سبزیجات معطر 

 بهترین ورزش هایی که می توانید کنار میز کارتان انجام دهید 

 کدام برنامه غذایی کم کربوهیدرات بهتر است؟ 

 هوس این نوع غذاها فقط نشانه کسل بودن است 

 ( اینفوگراف)  چیست؟ باال خون فشار 

 هورمون به کسانی که قصد کاهش وزن دارندتوصیه های یک متخصص  
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 پیتزا خوردن برای برنامه غذایی مان بد است؟ 

 با رژیم دکتر کرمانی اصال گرسنه نمی شدم 

 کنند میبه این شکل وزن را کم و تثبیت  

 چرا چربی شکمی آدم بده است؟ 

 ترفندهای رژیمی یک ثانیه ای 

 آیا اصالح سر کودک رشد موهایش را تقویت می کند؟ 

 تخم مرغ در سس گوجه فرنگی با نان سیر پنیری مخصوص 
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 غذا در بهار غافل نشوید 5از این 

 

ه قرار دبهار همیشه همراه با غذاهای سالم بوده ) البته هر فصل به دنبال خود غذاهای سالمی می آورد ( و تا فرصت هست باید آنها را مورد استفا

هار را بداد. می توانید با غذاهای بهاری برنامه غذایی خود را یک خانه تکانی بکنید. برای اینکه کارتان راحت شود لیستی از بهترین غذاهای 

 5، این دآماده کرده ایم و برایتان هر کدام را توضیح خواهیم داد. اگر به دنبال افزایش انرژی، تقویت سیستم ایمنی، و یا سالم ساختن روده هستی

 غذا برای شروع کمکتان خواهند کرد.

 ترب
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ای در وسط روز استفاده کنید. این سبزی تند سرشار از دکتر بورخس، فیزیولوژیست ورزش، می گوید: می توانید از ترب به عنوان میان وعده 

مواردی که به کاهش التهاب کمک می کنند. راه های زیادی برای خوردن  ترب وجود دارد اما یکی از  –، پتاسیم، و فیبر است Cویتامین 

 بهترین راه ها این است که آن را در ساالد استفاده کنید، و در کنار نمک، فلفل و لیمو از آن لذت ببرید.

کالری دارد. خواص ضد التهابی ترب به از بین رفتن ورم و  02تربچه فوق العاده کم کالری است، یک فنجان آن کمتر از ویژگی های اضافه: 

 گرفتگی کمک می کند.

 لیمو

 

برای اینکه صبح خود را با یک نوشیدنی سم زدا شروع کنید، توصیه می شود یک لیوان آب که در آن مقداری آب لیموی تازه ریخته شده باشد 

 میل کنید. 

بدن، تقویت عملکرد ایمنی، کاهش التهاب، و تمیز نگه داشتن  PHما برای گوارش ، متعادل کردن است، ا Cلیمو سرشار از پتاسیم و ویتامین 

 پوست نیز به کار می آید.

و آنتی اکسیدان ها است که با خستگی مبارزه می کنند و برای بدن در برابر  Cبیوفالونوئیدها، ویتامین لیمو سرشار از ویژگی های اضافه: 

ا فصلی و همچنین برخی از انواع سرطان مانند سپر هستند. شروع روز با آنتی اکسیدان ها به صورت طبیعی انرژی تان را سرماخوردگی، آنفوالنز

 تقویت و سیستم ایمنی را پشتیبانی می کند.

 اسفناج
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 اسفناج یک سوپر غذای فوق العاده با خاصیت است، اما با افزایش محبوبیت کلم ها شاید آن را فراموش کرده باشید. 

 ،می توانید از اسفناج در اسموتی استفاده کنید. یکی از مواردی که متخصصان توصیه می کنند این دستور است: اسفناج را به دو عدد سیب سبز

 ن هسته کوچک، یک عدد موز منجمد، و دو برگ کلم اضفافه کنید و سپس با هم مخلوطشان نمایید.یک لیمو، دو عدد خرمای بد

وعده میوه و سبزیجات در روز است. یک فنجان از  5اسموتی که با اسفناج درست شود راهی ساده برای دریافت تقریبا ویژگی های اضافه: 

 این اسموتی را بخورید تا نصف راه را رفته باشید.

 ها توت

 

واد م بهر بهترین موقعیت برای تجدید انرژی و بیرون آمدن از خواب زمستانی است. توت ها انواع بسیار فراوانی دارند و همه آنها نیز سرشار از

 مغذی برای بدن هستند.

http://www.kermany.com


 
 

بشود. محققان  گیری و حافظهآنتی اکسیدان آنتوسیانین موجود در توت می تواند باعث بهبود یادمحققان دانشگاه سیسیناتی، ویژگی اضافه: 

 درصد شود. 02می گویند خوردن توت می تواند باعث خطر ابتال به دیابت تا 

 آناناس

 

اگر ورزش های فصل بهار باعث آسیب دیدگی تان شده، آناناس اینجاست تا به ریکاوری تان کمک کند. آناناس حاوی آنزیمی خاص است به 

ی شود. اضافه کردن آناناس به عنوان یک میان وعده می تواند به ریکاوری پس از ورزش فوق العاده نام بروملین، که باعث کاهش التهاب م

 کمک کند

که مواد مضر را سم زدایی می کند، به تقویت سیستم ایمنی بدن و همچنین مبارزه با سرطان  Cآناناس به لطف ویتامین ویژگی اضافه: 

 است. Cدرصد مقدار مورد نیاز روزانه بدن به ویتامین  022کمک می کند. یک فنجان آناناس حاوی 

 سخن پایانی

مه غذایی و ورزشی سالم باشند. اگر استفاده از این نوع غذاها این پنج غذا نمی توانند به خودی خود باعث معجزه شوند، و باید قسمتی از یک برنا

 مرتب ادامه پیدا کند به مرور باعث کاهش خطر چاقی،دیابت، بیماری های قلبی، و انواع خاصی از سرطان ها خواهد شد.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی( 
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 نیده اندبدترین توصیه های رژیمی متخصصان که تا به حال ش

 

غذایی  هاگر تا به حال به دنبال برنامه غذایی و کاهش وزن بوده اید پس حتما انواع و اقسام توصیه ها را هم شینده اید. به خاطر سپردن اینکه چ

قاله خواهیم در این م را چگونه و چه زمانی باید بخوریم می تواند با برنامه ترین آدم ها را نیز گیج کند. برای پایان دادن به این سردرگمی می

 شما را با توصیه هایی که زیاد می شنوید اما اشتباه هستند آشنا کنیم. تشخیص توصیه درست از غلط کمکتان می کند با دیدی بازتر در مسیر

 برنامه غذایی گام بردارید.

ان ن چربی هستند در واقع غذایی نصیبشاین تصور اشتباه است چون افرادی که به دنبال جایگزین های بدوچربی ها چاقت می کنند.  -1

می شود که حاوی قند اضافه شده است. تا وقتی این چربی از نوع سالم باشد، غذاهای چرب می توانند بهترین روش برای جلوگیری از اشتها و 

این غذاها سرشار از مواد مغذی  کاهش وزن باشند. سعی کنید به برنامه خود چربی های سالمی نظیر آجیل ها، سالمون و تخم مرغ اضافه کنید.

 هستند که برای رسیدن به هدف کمکتان می کنند.

اگر میان وعده ای درست انتخاب کنید اینگونه نخواهد بود! مسلما ما توصیه نمی کنیم هر بار که خوردن میان وعده چاقت می کند.  -2

خوردن انرژی تان را تقویت می کند و در وعده های اصلی جلوی پرخوری را گرسنه شدید به سراغ شیرینی بروید، اما هر چند ساعت میان وعده 

 می گیرد. انتخاب های سالم تر مانند آجیل، میوه و سبزیجات، و ماست می توانند هم سیرتان کنند و هم در مسیر کاهش وزن نگهتان دارند.

می رسد، همه ما کمیت را بر کیفیت ترجیح می دهیم. اما وقتی نوبت به شمارش کالری ها تمام کالری ها یکسان ساخته شده اند.  -3

علم ثابت کرده که ما اشتباه می کردیم، کیفیت برای کاهش وزن ضروری است! غذاهای مختلف واکنش های گوناگونی در بدن ما دارند. برای 
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 اوت با کالری است که از یک سیب دریافت میمثال وقتی شیرینی می خوریم، واکنشی که بدن با آن کالری های خالی و فرآوری شده دارد متف

 کنید. پس به خاطر داشته باشید نوع غذایی که می خورید بسیار مهم است و نباید فقط به دنبال مقدار باشید.

 امسلم است که غذاهای سرشار از قند های تصفیه شده را باید کنار بگذاریم، اما همه کربوهیدرات هکربوهیدرات ها دشمن هستند.  -4

مانند قند های تصفیه شده نیستند. تحقیقات ثابت کرده هیچ رابطه ای بین کربوهیدرات های خوب و اضافه شدن وزن وجود ندارد. متخصصان 

توصیه می کنند دریافت کربوهیدرات های سالم از جمله غالت کامل، برنج قهوه ای، میوه ها، سبزیجات و حبوبات باید بخشی از یک برنامه 

 م باشد.غذایی سال

بله برخی تحقیقات نشان داده اگر بیش از نیاز روزانه پروتئین در طول روز مصرف کنیم می هیچ چیزی بهتر از پروتئین زیاد نیست.  -5

 .تواند به کاهش وزنمان کمک کند و تا حدودی می تواند درست باشد. اما اینکه می توانید مقدار زیادی غذاهای خوب داشته باشید هم مهم است

وقتی مقدار بسیار زیادی پروتئین مصرف می کنیم، ممکن است از چربی ها و کربوهیدرات های مهم غافل شویم. ابتدا مطمئن شوید که وعده 

 هایی متعادل استفاده می کنید سپس می توانید بیشتر روی پروتئین کار کنید.

از دست دادن بافت عضالنی می شود. اگر همچنان عالقه تحقیقات نشان داده ورزش با شکم خالی موجب با شکم خالی ورزش کن.  -6

 ای به خوردن یک وعده کامل قبل از ورزش ندارید می توانید قبل از ورزش میان وعده ای ساده مانند یک موز یا یک لیوان ماست میل کنید.

شد اما چون آخر هفته است نمی توانید با اینکه ما هم دوست داشتیم که این حرف درست باآخر هفته ها برای وزن کم کردن نیست.  -7

 ندو روز پشت سر هم را بیخیال ورزش و رژیم غذایی شوید. تمام کارهایی که در طول هفته انجام دادید مفید بوده اما همیشگی که نیستند! ای

 یعنی اگر آخر هفته ها را به پرخوری بگذرانید به نتیجه ای که دنبالش هستید نخواهید رسید.

بیشتر ما وقتی می خواهیم رژیم بگیریم فکر می کنیم باید همه غذاهای مورد عالقه مان را به مورد عالقه ات را کنار بگذار.  غذاهای -8

فراموشی بسپاریم. متخصصان بر این عقیده هستند که تنقالت هم اگر متعادل استفاده شوند خوردنشان ایرادی ندارد. اما خب پیتزا، نوشابه 

نی سرخ کرده را قرار نیست در یک روز بخوریم!. گاهی خوردن چنین غذاهایی ایراد ندارد فقط سعی کنید خانواده و دوستان بستنی، و سیب زمی

 را هم شریک کنید که بیش از حد پرخوری نکرده باشید.

ارند خوردن یک صبحانه یکی از مهمترین وعده های روز است. برای کسانی که سعی در کاهش وزن دوعده صبح را جا بینداز.  -9

 هصبحانه سرشار از پروتئین و سالم بسیار ضروری است. این کار باعث از بین رفتن هوس های غذایی ناسالم می شود و در طول روز می توانید ب

 برنامه غذایی خود پایبند بمانید.

م اهش وزنتان کمک می کند باید بگویاگر گیاه خوار هستید بحثش جداست، اما اگر فکر می کنید نخوردن گوشت به کگوشت نخور.  -11

 ، و آهن است. 3، اسید چرب امگا Eدر اشتباهید. گوشت بدون چربی منبعی غنی از پروتئین است، و حاوی مواد مغذی ضروری نظیر ویتامین 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 پوره سیب زمینی سالم است یا چاق کننده؟

 

در سطح جهان درست پشت سر برنج، آرد و ذرت قرار دارد. بیشتر این سیب زمینی ها هم برای استفاده در غذاهای فرآوری مصرف سیب زمینی 

شده ای همچون پوره سیب زمینی و سیب زمینی فرانسوی استفاده می شود. پوره سیب زمینی غذایی راحت به حساب می آید و می توان در 

 د.وعده های مختلف آن را استفاده کر

راه های فراوانی برای درست کردن پوره سیب زمینی وجود دارد، اما آیا پوره سیب زمینی برای ما خوب است؟ جواب این سوال به فاکتورهای 

 بسیاری بستگی دارد. مقدار وعده ای که می خوریم، آنچه در پوره سیب زمینی به کار می رود، و آنچه در کنارش می خورید، و اینکه آیا سیب

 نی را به جای غالت کامل استفاده می کنید؟زمی

 پوره سیب زمینی و شاخص گلیسمی

نزدیک  022( یکی از راه های اندازه گیری تاثیر غذا روی قند خون پس از خوردن آن است. این عدد هرچقدر بیشتر به  GIشاخص گلیسمی ) 

خص گلیسمی باالیی دارند می تواند باعث باال رفتن خطر ابتال به باشد، تاثیر غذا روی قند خون نیز بیشتر می شود. خوردن غذاهایی که شا

و یا افزایش وزن شود. سطح باالی قند خون می تواند باعث آزاد شدن مقدار زیادی انسولین در جریان خون شود. وقتی انسولین  0دیابت نوع 

 وارد جریان خون شود قندها به صورت چربی ذخیره می شوند. 

اخص گلیسمی باالیی دارند آنهایی هستند که سرشار از کربوهیدرات های ساده اند مانند نوشابه، شیرینی و نان سفید. با غذاهایی که ارزش ش

 اینکه شاخص گلیسمی سیب زمینی هم باال است اما می توان این شاخص را با نحوه آماده سازی آن تغییر داد.
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یسمی چند پوره سیب زمینی که به شکل های مختلف آماده شده بودند را با هم انجام شد محققان پوره شاخص گل 0225در تحقیقی که سال 

 مقایسه کردند.

(. پوره سیب زمینی آماده و  52محققان متوجه شدند سیب زمینی آب پز زمانی که به صورت سرد خورده شد پایین ترین نرخ گلیسمی را داشت ) 

 (. 88( و )  88ند ) سیب زمینی آب پز باالترین سطح شاخص گلیسمی را داشت

دوباره  ابا توجه به این تحقیقات اگر بخواهیم سیب زمینی را با شاخص گلیسمی پایین استفاده کنیم باید آن را از قبل بپزیم، و سرد میل کنیم و ی

 گرمش کنیم. 

 وعده چقدر باشد؟

اثیر شود باید مقدار وعده را در نظر بگیرید. راه دیگری که ت وقتی می خواهید تعیین کنید که آیا پوره سیب زمینی سالم است و یا باعث چاقی می

 (. بار گلیسمی اینکه چقدر از یک غذا را می خورید حساب می کند. GLغذا روی قند خون را با آن می سنجند بار گلیسمی است ) 

پایینی  مقدار کمی بخورید، می تواند بار گلیسمیممکن است غذایی با شاخص گلیسمی باال استفاده کنید، مانند پوره سیب زمینی، اما اگر تنها 

 داشته باشد. تاثیر پوره سیب زمینی روی قند خون می تواند با خوردن وعده ای کوچک تر به حداقل برسد. 

دار یا قیک وعده استاندارد پوره سیب زمینی را می توان یک فنجان در نظر گرفت. خیلی راحت می شود بیشتر از یک فنجان خورد، اما این م

 کمتر از یک فنجان انتخابی سالم به حساب می آید تا همچنان بتوانید از پوره سیب زمینی لذت ببرید.

 چه چیزهایی در پوره سیب زمینی استفاده می کنید؟

نمک  ،پوره سیب زمینی را می توانید از راه های مختلف درست کنید، مثال با کمترین افزودنی و خیلی ساده و یا با اضافه کردن، کره، شیر، پنیر 

 و غیره. آنچه در تهیه پوره سیب زمینی استفاده می کنید می تواند روی مشخصات تغذیه ای آن تاثیر بگذارد.

نی با کالری پایین درست کنید، استفاده نکردن از افزودنی های سنگین مانند کره می تواند کمک کند. به پوره اگر سعی دارید پوره سیب زمی

 سیب زمینی سبزیجات و سیر اضافه کنید این کار بدون اینکه کالری غذا را باال ببرد باعث بهبود طعمش می شود.

ین را بدانید که از همه ویژگی های مفیدش بهره نخواهید برد. سیب زمینی منبعی غنی اگر از پوره سیب زمینی نیمه آماده استفاده می کنید باید ا

 است. Bاز پتاسیم و ویتامین های گروه 

 به همراه پوره سیب زمینی چه چیزی می خورید؟

ئین و چربی را به همراه پروتآنچه به همراه پوره سیب زمینی میل می کنید می تواند روی چگونگی هضم آن تاثیر داشته باشد. پوره سیب زمینی 

های سالم میل کنید تا بین درشت مغذی ها تعادل برقرار کنید و همچنین شاخص گلیسمی پوره سیب زمینی را کاهش دهید. ) پروتئین و چربی 

 برد.(خون را باال بهای سالم باعث می شوند قند دیرتر وارد جریان خون شود، بنابراین پوره سیب زمینی نمی تواند به صورت ناگهانی قند 
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توصیه می شود هنگام وعده های غذایی نیمی از بشقابتان را با میوه و سبزیجات پر کنید. با اینکه سیب زمینی یکی از سبزیجات است، اما 

 فاده کنید.تنشاسته باالیی دارد. پوره سیب زمینی نمی تواند نیمی از بشقاب را پر کند، در کنار آن میوه ، سبزیجات و پروتئین سالم اس

 پوره سیب زمینی را جایگزین غالت کامل کرده اید؟

پی  0انجام شد، محققان پی به یک رابطه مثبت بین پوره سیب زمینی و سیب زمینی فرانسوی با خطر دیابت نوع  0222در تحقیقی که سال 

 جای غالت کامل مورد استفاده قرار بگیرد. بردند. آنها به این نتیجه رسیدند پوره سیب زمینی زمانی تاثیرش بیشتر می شود که به

پوره سیب زمینی مخصوصا اگر بدون پوست درست شود، به اندازه غالت کامل فیبرش باال نیست. اگر می خواهید پوره سیب زمینی میل کنید 

ت . اگر پوره سیب زمینی به جای غالباید اندازه وعده رعایت شده باشد. غالت کامل همچنان باید در برنامه غذایی حضوری برجسته داشته باشند

را در خود افزایش دهید، مخصوصا اگر غذاهای دیگرتان نیز بار گلیسمی باالیی داشته  0کامل قرار دهید، ممکن است خطر ابتال به دیابت نوع 

 باشند. 

 دیگر راه ها برای لذت بردن از سیب زمینی

بال انتخابی با شاخص گلیسمی پایین هستید، سعی کنید از راه های دیگری سیب زمینی را اگر می خواهید از سیب زمینی ها لذت ببرید اما به دن

 کباب کنید و بپزید. سیب زمینی غذایی است سرشار از مواد مغذی و می تواند پتاسیم مورد نیاز بدن در روز را تامین کند. 

کسیدان به حساب می آیند. ) غذاهای سرشار از آنتی اکسیدان معموال حتی با اینکه سیب زمینی ها سفید هستند، همچنان منابع خوبی از آنتی ا

 رنگی هستند (

سیب زمینی تنوری به همراه سبزیجات و چاشنی جایگزین خوبی برای سیب زمینی فرانسوی است. برش سیب زمینی به قطعات کوچک می 

ی نیمه پخته استفاده نکنید، مدت زمان بیشتری که صرف سیب تواند زمان پخت را کوتاه تر کند. سعی کنید تا جای ممکن از سیب زمینی ها

 زمینی های واقعی می کنید ارزش مواد مغذی اش را دارد.

 نتیجه گیری

سیب زمینی در سراسر جهان طرفدار دارد و انتخابی محبوب است، همچنین سرشار از مواد مغذی است که می تواند به سالم ماندنمان کمک 

 ، و همچنین مقداری آهن و منیزیم است.B، ویتامین های گروه Cپتاسیم، ویتامین کند. سیب زمینی حاوی 

 هسیب زمینی به صورت کلی غذایی کربوهیدراتی است، بنابراین وقتی به تنهایی خورده می شود، می تواند تاثیر قابل توجهی روی قند خون داشت

 باشد. پوره سیب زمینی مخصوصا شاخص گلیسمی باالیی دارد.

 ی از بین بردن این تاثیر، مقدار کمی از پوره سیب زمینی را به همراه دیگر غذاهایی که حاوی پروتئین، فیبر و چربی های سالم هستند میلبرا

 کنید.
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ی که را افزایش دهد، پس به خاطر داشته باشید بیشتر نشاسته ا 0استفاده از سیب زمینی به جای غالت کامل می تواند خطر ابتال به دیابت نوع 

 در روز مصرف می کنید باید از غالت کامل باشد.

 روش های پخت متفاوت را روی سیب زمینی ها امتحان کنید، انواع مختلف تبخ سیب زمینی روی شاخص گلیسمی آن تاثیر می گذارد.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 پرمحتوا استکرمانی یک یار خوب و سایت دکتر 

 

 ساله از استان لرستان شهرستان خرم آباد، مجرد،دانش آموز 91محمد دلفان هستم 

اکثرا دارای قد بلند و وزن باال هستند اما خانواده مادری از تناسب اندام نسبی برخوردار هستند. پدر و برادرم کمی اضافه وزن ام  خانواده پدری

 دارند.

سالگی که رسیدم آرام آرام حس عدم اعتماد به نفس در  91در پیش گرفت. اوایل خیلی برایم مهم نبود اما به  سالگی وزنم سیر صعودی99از سن 

 جمع دوستان، اجتماع و اقوام برایم ایجاد شد.

 می شد.  مسلماً اضافه وزن طبعاً مشکالتی به همراه دارد. در مورد فعالیت های روزانه هم باید بگویم که چاقی واقعا برایم مشکل ساز

اظهار نظر و سرزنش های اطرافیان و مواجه شدن با عوارض روحی و جسمی چاقی مانند عدم اعتماد به نفس، کمر درد، تنگی نفس و از همه 

 مهمتر ترس از ابتالء به بیماری های خطرناک باعث شد که یک تصمیم مهم و سرنوشت ساز در زندگیم بگیرم.

http://www.kermany.com


 
 

ر عمده می توانم به دو مورد اشاره کنم، آن هم  خرید لباس بود که سراغ هر مغازه ای می رفتم سایز من را از خاطرات تلخ دوران چاقی به طو 

دوم بنداشتند یا مدل هایی هم که بود مناسب سن من نبود و دوم اینکه در فعالیت های ورزشی مثل فوتبال نمی توانستم پا به پای بقیه دوستانم 

 ورده کنم. و انتظار هم تیمی هایم را برآ

 یحدودا دو سالی بود که با سایت دکتر کرمانی آشنا شده بودم اما نمی دانستم شیوه درمان ایشان چگونه است. اما وقتی مصاحبه ها و عکس ها

اضافه وزن  و افراد موفق را در رژیم دکتر کرمانی می دیدم خیلی به خودم امیدوار می شدم چون از نظر فیزیک بدنی خیلی جلوتر بودم )قدبلند تر

 کمتر(. 

 خیلی با انگیزه شروع کردم. چون برای کارم هدف داشتم. اوایل کمی سخت بود چون که عادات غذایی ناسالمی مانند استفاده از فست فود و به

 موقع غذا نخوردن و پرخوری داشتم. 

 راهنمایی های مشاورم در طول رژیم خیلی به من کمک کرد تا نتیجه ی بهتری بگیرم.

 تنوع غذایی عالی که در برنامه دکتر کرمانی بود باعث شد که من لیست دلخواه رو انتخاب کنم چون هر غذایی را که دوست داشتم می توانستم

 بخورم و از غذایی خودم را محروم نمی کردم. 

 ه میکردم.در طول رژیمم از هیچ نوع دارویی استفاده نمی کردم، فقط از مکمل مولتی ویتامین مینرال استفاد

بسیار  ادر زمان های گرسنگى با استفاده از غذاهای آزاد مانند ساالد و سبزیجات، خیار و هویج سعی می کردم با گرسنگی مقابله کنم. در مهمانی ه

 عادی و با اراده حاضر می شدم و به غذاهای رنگارنگ روی سفره توجه نمی کردم. 

کیلومتر پیاده روی می کردم. اما رفته رفته ورزش های قدرتی و  5دقیقه معادل  54وع کردم و روزی در ابتدا با توصیه مشاورم با پیاده روی شر

 سرعتی را شروع کردم. چون در اواخر رژیم سرعت کاهش وزن مقداری پایین می آید. اما با روحیه تر از قبل ادامه می دادم. 

 انم بودند.بهترین مشوقین من در طول رژیمم خانواده و چند تن از دوست

 العاده ای دارم.کیلوگرم کاهش وزن داشته باشم احساس سبکی، شادابی و اعتماد به نفس فوق 19اکنون که موفق شدم 

ره ام طبعد از کاهش وزنم تعریف و تمجید اقوام و اطرافیانی که مرا بعد از شروع کاهش وزن می دیدند خیلی برایم شیرین بود. اما شیرین ترین خا

 ک تولدم بود که برای بهم نخوردن برنامه لب به کیک تولدم نزدم.نخوردن کی

مقاالت و مجله الکترونیکی را به صورت منظم دنبال می کنم. قسمت مصاحبه را بیشتر می پسندم چون این امکان را به شما می دهد که از 

 تجربیات دیگر افراد چاقی که از برنامه دکتر کرمانی کرده اند استفاده کنید. 

 ایت دکتر کرمانی یک یار خوب و پرمحتوا است. پیشنهادی که دارم لطفا بیشتر از این ها ویدئو های دکتر کرمانی را به اشتراک بگذارید. س
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 ندگیز خطر ابتالء به بیماری هایی نظیر دیابت، فشار خون و بیماری های قلبی را جدی بگیرید و بدانید برای شروع فردا دیر است، از همین امروز

 جدیدی را برای خود شروع کنید. 

 

باشم که بدون شک بدون کمک و یاری ایشان هرگز این موفقیت بزرگ را بدست نمی آوردم.  در پایان نیز جا دارد تشکر ویژه ای از مادرم داشته

 همچنین از مشاورم  کمال تشکر و قدردانی را دارم.
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 تقویت هسته بدنبهترین حرکات با توپ طبی برای 

 اتقویت هسته بدن بسیار با اهمیت است. قدرتمند کردن این گروه عضالنی در بسیاری از کارها کمکتان می کند از بلند کردن وزنه ها گرفته ت

 .ورزش های هوازی

شتر باشگاه های ورزشی می تمام حرکاتی که امروز آموزش آن را می خوانید با توپ طبی یا توپ سوئیسی انجام می شود. این توپ را در بی

 .توانید پیدا کنید، حتی می توانید یکی برای خود در خانه داشته باشید. فقط توجه داشته باشید سایز توپ با قدتان بخواند

تحقیقات نشان داده این نوع حرکات می توانند عضالت  .در هر حرکت روی درگیر کردن هسته بدن تمرکز کنید، نه فقط داخل کشیدن شکم

 .یشتری را فعال کنند، بدان معنی که می توانید لگن خاصره، کمر، و شکم را قدرتمند کنیدب

مورد از این ورزش ها را انتخاب کنید، و آنها را به روزهایی که ورزش هوازی انجام می دهید  4یا  3:  چگونه از این لیست استفاده کنیم

مرتبه تکرار  00تا  8ست انجام دهید و در هر ست  3تا  0انجامشان دهید. حرکات را  اضافه کنید، و یا می توانید در کنار ورزش های قدرتی

 .داشته باشید

Stability Ball Crunch -1 

 

 با این حرکت پایه ای کار را شروع می کنیم. رو به باال روی توپ دراز بکشید، طوری که توپ زیر پایین کمر باشد، کف پاها روی زمین و به

ز هم فاصله داشته باشند، و دست ها نیز زیر گوش ها قرار بگیرند. هسته بدن را درگیر کنید، عضالت باسن را منقبض کنید، و به عرض شانه ها ا
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به یین بیاورید و اآرامی باال تنه را به طرف باال بیاورید، شانه ها را از توپ طبی جدا کنید و چانه را به قفسه سینه بچسبانید. به آرامی باال تنه را پ

 .حالت ابتدای حرکت بازگردید

Stability Ball Oblique Crunches -2 

 

در همان حالتی که حرکت قبل را انجانم دادید کار را شروع کنید، پایین کمر روی توپ طبی، مف پاها روی زمین و به عرض شانه باز، و دست 

کنید. عضالت باسن را منقبض کنید و به آرامی به طرف باال و سمت ها پشت گوش. هسته بدن را با کشیدن ناف به سمت ستون فقرات درگیر 

وی رراست بیایید. تیغه های شانه را از روی توپ بلند کنید و باال تنه را به سمت راست بچرخانید. به آرامی پایین برگردید و همین حرکت را 

 .سمت چپ تکرار کنید. این دو با هم یک مرتبه اجرای حرکت به حساب می آید

Stability Ball Knee Raise -3 
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روی یک توپ طبی با درگیر کردن هسته بدن تعادل خود را حفظ کنید، پای راست را از روی زمین بلند کنید و زانوی زاست را به طرف قفسه 

به و با هم می شود یک مرتسینه بیاورید. به آرامی پای راست را سر جای خود برگردانید. سپس همین حرکت را با پای چپ تکرار کنید. این د

 .انجام این حرکت

 .اگر در حفظ تعادل مشکل دارید می توانید تمرین را نزدیک یک دیوار یا ستون انجام دهید که بتوانید برای حفظ تعادل از آن کمک بگیرید

Stability Ball Bicycle Crunch -4 
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باال تنه را به طرف باال بکشید، همزمان زانوی سمت راست را به طرف قفسه این حرکت کمی چالش برانگیز است. هسته بدن را درگیر کنید و 

، دسینه بکشید و باال تنه را طوری بچرخانید که آرنج سمت چپ به سر زانوی سمت راست برخورد کند. پا و باال تنه را در یک زمان پایین ببری

 .حرکت به حساب می آیندسپس همین کار را روی طرف دیگر تکرار کنید. هر دو سمت با هم یک 

Stability Ball Tuck -5 
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این حرکت روی تعادل کار می کند. مچ دست ها درست زیر شانه ها قرار بگیرد، هسته بدن درگیر شود، و باالی پای روی توپ طبی باشد. ران 

سینه بکشید، طوری که توپ نیز به طرف بدن  ها در یک سطح کنار هم قرار بگیرند و با استفاده از نیروی هسته بدن زانوها را به طرف قفسه

 .غلت بخورد. برای بازگشت به حالت اول کافیست پارا را مجدد صاف کنید

اگر همچنان در آوردن توپ به سمت بدن و خم کردن زانوها مشکل دارید، این حرکت را در همان حالت اول بدون حرکت دادن بدن به مدت 

 .ثانیه نگه دارید 22تا  32

bility Ball PikeSta -6 

 

ن دبرای شروع این حرکت ابتدا باید در حرکت قبلی استاد شده باشید. مچ دست ها زیر شانه ها و باالی پاها روی توپ طبی قرار بگیرد. هسته ب

 هسته بدن تعادلتان را حفظرا درگیر کنید و پاها را به طرف دست ها بکشید، پاها را صاف نگه دارید، ران ها را به طرف باال ببرید، و با کمک 

 .کنید. توپ را دوباره از خود دور کنید و پاها را به حالت ابتدایی بازگردانید

Stability Ball Forearm Plank Jacks -7 
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د نزدیک ایساعد دستها را روی توپ قرار دهید، پاها به سمت عقب کشیده شده باشد، هسته بدن درگیر، و ران ها نیز در یک سطح باشند. پاها ب

هسته بدن را منقبض نگه دارید، با یک پرش پاها را از یکدیگر باز کنید و دوباره با یک پرش سریع پاها را به یکدیگر بچسبانید تا  .به هم باشند

 .به حالت اول بازگردید

Stability Ball Hip Thrust -8 
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مسترینگ و عضالت باسن حس می کنید. رو به باال روی زمین دراز این حرکت به پاها کمک می کند که فعال شوند، درگیری شدن را در ه

اجازه دهید دست ها در دو سمتتان روی  .بکشید و پاها را تقریبا صاف نگه دارید، پاشنه پاها روی توپ قرار بگیرد، ران ها از زمین بلند شوند

طرف خود بکشید. عضالت باسن و همسترینگ را منقبض کنید و  زمین قرار بگیرند. هسته بدن را درگیر کنید و با خم کردن زانو توپ را به

 .هسته بدن را نیز همچنان درگیر نگه دارید. با یک حرکت روان، پاها را صاف کنید تا مجدد به حالت اول بازگردید

Feet Pass-to-Stability Ball Hands -9 

 

روی زمین دراز بکشید، پاها را صاف کنید و دست ها را نیز به طرف باالی سر  آماده باشید تا عضالت پایین شکم را به کار بگیرید. رو به باال

ست دبکشید، توپ را بین دو دست نگه دارید. با درگیر کردن هسته بدن شانه ها، دستها، و پاها همه را با هم به طرف باال بکشید، در حالی که 

پاها پاس دهید، ران ها و پاها را به یکدیگر فشار دهید تا توپ را نگه دارید. دست ها،  ها و پاها را از روی زمین بلند کردید، توپ را از دست ها به

 .این می شود یک مرتبه تکرار حرکت .پاها و میان تنه را پایین بیاورید. سپس دوباره تکرار کنید و این بار توپ را از پاها به دست ها بدهید

Stability Ball Wall Side Crunch -10 
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انجام این حرکت باید نزدیک دیوار باشید. با گذاشتن سمت راست بدن روی توپ حرکت را آغاز کنید. پاها کشیده شوند و برای حفظ تعادل برای 

دیوار را لمس کنند. دست ها را پشت گوش ها قرار دهید و هسته بدن را منقبض کنید. آرنج سمت چپ را باال بکشید و عضالت شکم و پهلو را 

 .مرتبه تکرار، جهت را تغییر دهید 00تا  8. سپس دوباره پایین و به حالت ابتدایی بازگردید. بعد از درگیر کنید

 برای نمایش تصاویر متحرک کلیک کنید.

  (کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی
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 غذای مهم برای آقایان 5

 

حتی شما  –در زندگی سرشار از چیپس، پیتزا و غذاهای ناسالم نمی بینند. اما مواد مغذی مفید برای همه الزم است  یبعضی آقایان هیچ مشکل

 ردوست عزیز!. متاسفانه مانند خانم ها بسیاری از آقایان هم در جذب مواد مغذی ضروری کمبود دارند: بر اساس آخرین آمار بیشتر مردان دچا

 هستند.  Cو  A ،D ،Eود پتاسیم، فیبر خوراکی، کولین، منیزیم، کلسیم و ویتامین های کمب

 غذا را به برنامه خود اضافه کنید: 5برای دریافت بیشتر مواد مغذی، و برای سالم ماندن، این 

 سیب زمینی -1

لی است. اما سیب زمینی می تواند کمکتان کند بسیاری از افراد هستند که طرف سیب زمینی نمی روند چون فکر می کنند کربوهیدرات خا

ر دشکمی شش تکه داشته باشید! تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا نشان داده افرادی که برنامه غذایی کم کالری شامل سیب زمینی را دنبال می کنند 

کنار گذاشتن غذایی خاص. از دیگر  هفته با کاهش وزن روبرو می شوند. جای تعجب نیست: کاهش کلی کالری است که مهم است نه 00طول 

معجزات سیب زمینی: منبعی غنی از پتاسیم است. در واقع یک سیب زمینی متوسط با پوست، پتاسیم بیشتری از موز دارد. پتاسیم نقشی کلیدی 

دن ضالت برای منقبض شدر کنترل فشار خون ایفا می کند ) تاثیر سدیم را کاهش می دهد (، سیگنال های عصبی را منتقل می کند، و به ع

 میلی گرم پتاسیم نیاز دارند ) اما دریافت نمی کنند (. 4022کمک می کند. بسیاری از مردان روزانه 

 عدس -2
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همچنین پکیجی است از فیبر و پتاسیم، که رژیم بسیاری از آقایان فاقد آن است.  –عدس کالری و چربی کمی دارد اما سرشار است از پروتئین 

ن داده می تواند قند خون را کاهش دهد و خطر ابتال به دیابت را کاهش دهد. در یک تحقیق مشخص شد مزیت عدس برای قند این غذا نشا

ساعت پس از خوردن عدس از مزیت آن برخوردار است. عدس همچنین  4خون تنها منتهی به همان لحظه خوردن وعده نمی شود بلکه بدن تا 

) کلسترول بد (، خطر حمالت قلبی، و التهاب شریان  LDLتحقیقات نشان داده عدس می تواند به کاهش  می تواند به سالمت قلب کمک کند.

مرتبه یا بیشتر عدس استفاده می  4ها کمک کند. اگر همه اینها کافی نبود تا عاشق عدس شوید، این آمار را ببینید: افرادی که در طول هفته 

 بیماری عروق کرونر قلب می شوند.درصد کمتر دچار  00مرتبه عدس استفاده می کنند تا  کنند در مقایسه با کسانی که کمتر از یک

 هندوانه -3

 امیان وعده ای خوش طعم که که از پروستات و قلبتان محافظت می کند می خواهید؟ هندوانه را پیشنهاد می کنم ) بله هندوانه در کل سال پید

 نمی شود (. این میوه سرشار است از لیکوپن، یکی از شناخته شده ترین آنتی اکسیدان ها که با سرطان پروستات مبارزه می کند. تحقیقات نشا

ده که افرادی که سطح لیکوپن خونشان باال است کمتر در خطر سرطان پروستات قرار دارند. این آنتی اکسیدان حتی می تواند سالمت قلب را دا

که جریان خون سالم را حمایت می کردند. و با توجه به  –سیترولین و آرژنین  --تقویت کند، در یک تحقیق دو ترکیب در هندوانه یافت شد 

محافظت کند. حتی ممکن است به رفع چین و چروک پوست نیز کمک  UVخوردن هندوانه می تواند پوست را در برابر اشعه های  تحقیقات،

است. می توانید یک Cو  Aکند ) فقط خانم ها نیستند که نگران چین و چروک پوست هستند! (. هندوانه همچنین منبعی عالی از ویتامین 

 کالری دارد. 52ده را میل کنید که کمتر از فنجان هندوانه مکعبی برش خور

 شکالت تلخ -4

بیماری های قلبی یکی از عوامل بزرگ در مرگ و میر آقایان است. پس باید مطمئن شوید به اندازه کافی غذاهای مفید برای قلب مانند  

اکائو هستند، فالوانول کترکیبات مفیدی به نام  شکالت تلخ میل می کنید. درست خواندید غلط امالیی نبود! انواع خاصی از شکالت تلخ حاوی

 که می توانند به تقویت جریان خون، کاهش لخته شدن خون و فشار خون، کاهش خطر حمله قلبی یا سکته مغزی کمک کنند. 

ود می ای خونی را بهبدر تحقیقی که به تازگی محققان انگلیسی انجام دادند گزارش داده شد که مصرف روزانه فالوانول کاکائو عملکرد رگ ه

وش هبخشد و فشار خون را کاهش می دهد. دیگر تحقیقات نیز نشان داده اند که فالوانول کاکائو می تواند با باال رفتن سن همچنان فرد را تیز 

رت روزانه مصرف هفته افرادی که مقدار متوسط یا زیاد فالوانول کاکائو را به صو 8و متمرکز نگه دارد. در یک آزمایش مشخص شد پس از 

 کرده بودند در تست حافظه و تمرکز امتیاز بسیار باال دریافت کردند.

 شکالت تلخ انواع مختلفی دارد، شیرینی آن هرچه کمتر باشد درصد فالوانول کاکائو نیز در آن بیشتر است.

 زردچوبه -5

است. این ادویه طالیی رنگ، مدت طوالنی است که یکی از اگر می خواهید در غذای خود از ادویه استفاده کنید بهترین انتخاب زردچوبه 

غذاهای اصلی مردم هند است و همچنین در غذاهای سنتی چینی نیز استفاده می شود، همچنین هزاران سال است که به عنوان دارو نیز مصرف 

لیل سالم بودن آن باشد. این ادویه نشان داده که کورکومین می تواند ددارد. امروزه تحقیقات نشان داده ترکیب یافت شده در زردچوبه به نام 
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آرتریت روماتوئید و پسوریازیس و همچنین خاصیت ضد التهابی دارد، که دانشمندان را وا داشته از آن برای درمان بیماری های مختلف نظیر 

 مشکالت عصبی مانند آلزایمر استفاده کنند.

 رغ و ماهی قبل از پختن اضافه کنید.زردچوبه را می توانید به انواع غذاها از جمله م

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 دلیل خاکستری شدن زودهنگام موها 7

دامه اخاکستری شدن موها دالیل متعددی دارد، و اگر برایتان سوال است که چرا اینقدر زود شاهد سفید شدن برخی از تار موهای خود هستید در 

 می توانید دالیل این تغییر در موهای سر خود را بدانید:

 موهای مادر یا پدرتان زود سفید شده است

 

می گوید: در  " Forget the Facelift "دکتر دوریس دی متخصص پوست در مرکز پزشکی النگون دانشگاه نیویورک و نویسنده کتاب 

سالگی رسیدم متوجه شدم دیگر باید از رنگ مو استفاده  08سالگی به بعد موهایمان شروع به سفید شدن کرد، وقتی به  02خانواده من همه از 

ستری درصد خاکستری شده. دکتر دی می گوید: تحقیقات نشان داده ژن هایی وجود دارد که خاک 022سال دارم موهایم  52کنم، و حاال که 

 زشدن موها را تسریع می کند. این یعنی می توانید پدر و مادر خود را مقصر بدانید! درست مثل ریختن یا نریختن موها، خاکستری شدن موها ا

 طرف ژن های هر دو خانواده ) پدری و مادری( می آید. 

 ممکن است مشکل خود ایمنی داشته باشید
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آره آتا می تواند باعث افزایش تارهای سفید مو شود. افرادی که چنین وضعیتی دارند روی پوست سرشان  آلوپسیبیماری خود ایمنی پوستی با نام 

لکه های کوچک، صاف و گردی شروع به افزایش می کند، و ممکن است کامال موهای سر یا بدن خود را از دست بدهند. آلوپسی آره آتا به این 

لیکول های مو حمله می کند و باعث ریزش آنها می شود. وقتی مو دوباره رشد می کند رنگش سفید دلیل رخ می دهد که سیستم ایمنی بدن به فو

ید داست. متاسفانه آمار این بیماری رو به افزایش است، اگر دچار ریزش مویی نگران کننده بودید و یا متوجه کچلی تنها در تکه هایی از مو ش

 سریع به یک متخصص پوست مراجعه کنید.

 که زندگی می کنید آلوده استمحیطی 
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ن یآلودگی ها و سموم می تواند باعث افزایش سرعت سفید شدن موها شود. این مواد شیمیایی رادیکال های آزاد را افزایش می دهند، تولید مالن

جاد می شود که یکی ای آسیب می بیند و سفید شدن موهای سر تسریع می شود.وقتی آسیب به سطح فولیکول های مو می رسد ببیشترین تغییر

 از آنها همین سفید شدن مو است. در حالی که این مشکل محیطی تاثیر گذار است، دیگر دالیل مانند استرس اهمیت بیشتری دارند. 

 فوق العاده استرسی هستید
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به ریاست جمهوری موهایی کامال یکی از نمونه های بارز این نمونه از سفید شدن مو رئیس جمهور بعضی از کشورها هستند که زمان رسیدن 

 ،سیاه دارند اما پس از چند سال به راحتی می توان متوجه شد موها به خاکستری تغییر رنگ داده اند. استرس باعث تغییر مسیر ژنتیک می شود

وند. مگر فید و خاکستری شاین یعنی اگر قرار نباشد به این زودی ها موهایتان سفید شود، استرس می تواند کاری کند موها خیلی سریعتر س

یشان ااینکه راهی برای کنترل استرس پیدا کنید. مواردی مانند یوگا، مدیتیشن و تمرین تمدد اعصاب را جدی بگیرید و در برنامه روزانه خود اجر

 کنید.

 در معرض دود سیگار قرار دارید

 

نشان داد افرادی که  0203رنگ موها تاثیر بگذارد. تحقیقی در سال  چه خودتان چه کسی دیگر در خانه سیگار بکشد، دود سیگار می تواند روی

برابر بیشتر از غیر سیگاری ها در خطر سفید شدن موها قرار دارند. دلیل این اتفاق حجم فراوان رادیکال های آزاد است که  0.5سیگار می کشند 

 ای ترک کردن سیگار به حساب بیاورید.با سیگار کشیدن وارد بدن می شوند. این را به عنوان یک دلیل دیگر بر

 هورمون هایتان تغییر کرده
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 یک نگاه به عکس ده سال پیشتان می تواند این را بگوید، موهایتان دیگر همان موها نیست. به لطف هورمون ها موها در طول زمان می توانند

سالگی  32رسید از همیشه محسوس تر است. دکتر دی می گوید:  سالگی می 32از نظر بافت، تراکم، و رنگ تغییر کنند. این فرآیند وقتی به 

سنی است که افراد می آیند و از این مشکل گله می کنند، متخصصان همچنان تالش می کنند بفهمند دقیقا چگونه هورمون ها ) مانند 

و یائسگی  52هم هستند که با وجود رسیدن به سن استروژن، پروژسترون، و کورتیزول ( در روند سفید شدن موها دخالت دارند. البته خانم هایی 

هنوز یک تار موی سفید هم ندارند. سفیدی مو می تواند به خاطر حمله چندین عامل با هم اتفاق بیفتد: ژنیتک، عوامل محیطی، و تغییر 

 هورمونی. 

 سن هم دخالت دارد
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اهش با باال رفتن سن ک –چیزی که به مو رنگدانه می دهد  –د. تولید مالنین شاید خودتان برای سفید شدن موها آماده نباشید، اما موها آماده ان

درصد افزایش پیدا می کند. برخی ممکن است رنگ  32تا  02سالکی برای هر دهه از زندگی خطر سفید شدن موها  32می یابد. بعد از 

 موهایشان دوام داشته باشد و بعضی نیز زود سفید شود.
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 نشانه کمبود پروتئین را بشناسید 7

بدن برای اینکه به شما بگوید به اندازه کافی تخم مرغ، گوشت کم چرب، ماهی، آجیل، لبنیات و سبزیجات سرشار از پروتئین جهت سوخت 

 مقدار پروتئین برنامهرسانی به عضالت و سالمت کلی نمی خورید راه های مختلفی دارد. اگر این نشانه ها را در خود دیدید بهتر است روی 

 غذایی تان تجدید نظر کنید.

 مرتب احساس ضعف و گرسنگی می کنید

 

تری هوپو رومرو، نویسنده چندین کتاب پرفروش آشپزی، می گوید: برنامه غذایی گیاه خواری داشتم و متوجه شدم در تمام روز احساس 

ا مشغول کاری و رفت و آمد های طوالنی داری، و به ندرت ورزش می کنی و نارضایتی ) گرسنگی ( و بی انرژی بودن می کنم. وقتی کل روز ر

مسئولیت های زیادی را باید رسیدگی کنی رفتن به سراغ کربوهیدرات های فرآوری شده خیلی آسان می شود. برای اینکه هر روز احساس 

 د کمکتان کند. هضم پروتئین طول می کشد به همینسیری کنید، مخصوصا زمانی که برای ساخت عضله ورزش می کنید، این روش نمی توان

دلیل باعث می شود احساس سیری و با انرژی بودن کنید. وقتی رومرو شروع به اضافه کردن پروتئین در برنامه غذایی خود کرد، متوجه شد هم 

 انرژی اش افزایش یافته و هم کمتر احساس خستگی می کند. 

 عضالتتان از بین می رود
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که هم قوی به نظر برسیم و هم احساس قدرتمند بودن بکنیم به چیزی بیش از هر روز باشگاه رفتن نیاز است. اگر برای سوخت رسانی برای این

نو یبه بافت ها با آمینو اسید های ضروری به اندازه کافی پروتئین مصرف نکنید، بدن چاره ای نخواهد داشت جز اینکه عضالت را برای تامین آم

فیبرشان بشکند. یکی از محل های اصلی که باید چک شود قسمت ترقوه است. اگر استخوان ترقوه خیلی برجسته شود، شاید وقتش  اسید ها از

 است که به فکر دریافت پروتئین و البته کالری بیشتر در برنامه غذایی خود باشید.

 با کاهش وزن به مشکل خورده اید
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کالری کمتر  452درصد از کل کالری مصرفی روزشان است روزانه  32که پروتئین دریافتی شان محققان متوجه شده اند رژیم گیرندهایی 

دریافت می کنند و در طول مدت سه ماه مقدار قابل توجهی وزن کاهش می دهند. مصرف پروتئین در طول رژیم غذایی بسیار مهم است چون 

سوخت و ساز، بلکه با تقویت عضالت. غذاهای سرشار از پروتئین مدت زمان  از سوزانده شدن چربی ها مطمئنتان می کند، نه با باال بردن

بیشتری برای هضم شدن و مورد استفاده قرار گرفتن نیاز دارند، و همچنین بیرون رفتنشان از معده نیز زمان می برد و همین باعث می شود 

 مدت زمان بیشتری احساس سیری کنید. 

 دچار ریزش مو شده اید
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معموال متخصصان تغذیه از مراجعین خود می خواهند یک دست در موهای خود بکشند تا ببینند چند تار مو از بین آنها جدا می شود، این 

آزمایش برای تخمین سالمت انجام می شود. موها تا حدود زیادی از پروتئین ساخته شده اند: موها به پروتئین کافی جهت رشد و سالم ماندن 

. اگر بدن دچار کمبود پروتئین از برنامه غذایی تان شده باشد، بدن سعی می کند تا جایی که می تواند سطح پروتئین را حفظ کند نیاز دارند

ین ئبنابراین موها را به حالت استراحت در می آورد. این یعنی بیشتر از همیشه در خود شاهد ریزش مو هستید. در طول روز دو تا سه وعده پروت

 ا مویی سالم داشته باشید. میل کنید ت

 دائما مریض می شوید
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الزمه دور ماندن از مریضی همیشه بهداشت و خواب خوب نیست، بلکه مواد مغذی مناسب حرف اول را می زند. سیستم ایمنی با توجه به 

می  Tای ث از دست رفتن سلول هسوخت رسانی درست خوب کار می کند. در یک تحقیق محققان به این نتیجه رسیدند که کمبود پروتئین باع

 شود، این سلولها با میکروب ها مبارزه می کنند. درنتیجه سیستم ایمنی بدن به راحتی می تواند ویروس ها و باکتری ها را از بین ببرد.

 پایین پا به صورت غیر منتظره ای متورم می شود
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در مچ و پایین پا آب جمع شده است. پروتئین به نگهداری آب و نمک در رگ اگر به اندازه کافی پروتئین مصرف نکنید، متوجه خواهید شد که 

 رهای خونی کمک می کند، بدون پروتئین کافی، این مایعات می توانند به بافت های اطراف نفوذ کنند، ورم و پف کردگی پایین پاها بسیار آزا

طوری که اگر یک انگشت را روی آن فشار بدهید جایش مدتی  دهنده است. این حالت معموال سبب کشیدگی و رنگ پریدگی پوست می شود

 باقی می ماند.

 پوست در برخی نقاط تکه تکه می شود

 

کمبود پروتئین گاهی باعث پوسته پوسته شدن،  و یا تحریک پوست می شود، مخصوصا در قسمت پاشنه پاها. کمبود یک پروتئین خاص در سد 

حساسیت زا و دیگر تحریک کننده ها سست می کند. عالوه بر باال بردن مصرف پروتئین، استفاده از داروهای محافظ پوست، آن را در برابر مواد 

 اگزما نیز به بهبود پوست کمک می کند.
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 چیز که باید درباره حرکت اسکات بدانید 5

 

استفاده می شود. اما اسکات ویژگی های دیگری نیز می دانیم که اسکات حرکتی ورزشی است که بیشتر برای شکل دادن به باسن و ران ها 

 دارد که شاید با دانستن آنها میلتان به انجام این حرکت بیشتر شود.

 اسکات می تواند عدم تعادل عضالت را بهبود دهد -1

ای ، قدرت بدنی، و ضعف هحرکت اسکات می تواند خیلی چیزها را برای یک مربی ورزشی روشن کند از جمله، عدم تعادل عضالنی، ساختار بدن

بدن. حرکات اسکات به نظر خیلی ساده می آید اما اشتباه انجام دادنش نیز بسیار آسان است، مخصوصا اگر برای مدت زمان طوالنی انجامش 

د، و یا استفاده نکنی دهید. اگر کسی از قبل راهنمایی تان نکرده باشد ممکن است متوجه حالت اشتباه زانوها نوشید، به اندازه کافی از ران ها

زیادی به سمت جلو خم شوید. پس بهتر است قبل از انجام حرکت خوب آن را بیاموزید تا بتوانید با استفاده از آن مشکالت بدن را بهبود 

 ببخشید.

 اسکات انواع مختلف زیادی دارد -2

اع مختلفی دارد و می تواند در شکل های مختلف به قوی بیشتر افراد از همان اسکات سنتی استفاده می کنند، در صورتی که این حرکت انو

 کردن باسن و پایین تنه کمک کند. پس با کمک یک مربی می توانید انواع دیگر اسکات مانند اسکات با وزنه یا دمبل را نیز امتحان کنید.

 عضالت ران و باسن بزرگترین عضله ها در بدنتان هستند -3
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س گلوتئوس ماکسیموهید که بیشتر عضالت بدن را درگیر کند حتما باید ران و باسن را هم شرکت دهید. هر زمان خواستید ورزشی انجام د

بزرگترین عضله در بدن ست به همین دلیل بزرگترین کالری سوز نیز به حساب می آید. اضاف کردن ورزش های قدرتی به روتین ورزشی کمک 

یک هورمون رشد به بدن کمک می کند و بدن می تواند عضله بسازد و چربی بیشتری  می کند بدنتان تستوسترون آزاد کند، که به عنوان

 بسوزاند.

 اسکات ورزشی برای هسته بدن نیز به حساب می آید -4

معموال وقتی به ورزش های شکم فکر می کنید مواردی مانند دراز و نشست به ذهنتان می آید. اما در حرکت اسکات نیز برای تثبیت حالت بدن 

جبور می شوید هسته بدن را درگیر کنید. اسکات با وزنه یکی از بهترین حالت ها برای به چالش کشیدن هسته بدن است. نگه داشتن یک م

 دمبل مقابل قفسه سینه مجبورتان می کند که برای صاف ماندن و تثبیت بدن انرژی بیشتری صرف کنید.

 نیاز داریداسکات تنها ورزشی نیست که برای شکل دادن باسن  -5

بر خالف باور عموم اسکات تنها ورزشی نیست که برای شکل دادن به باسن و ران ها وجود دارد. اگر می خواهید حداکثر کار روی باسن را  

 انجام دهید، باید ورزش های دیگری را نیز اضافه کنید. مواردی مانند ددلیفت و کشش ران نیز می توانند تاثیر گذار باشند.

 گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (کاری از 
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 درمان طبیعی برای درد مفاصل 7

 

وقتی درد مفاصل شروع می شود دوست دارید هرچه زودتر التیام پیدا کنید، اما شاید دوست نداشته باشید مسکن مصرف کنید، مخصوصا اگر 

غیر  ننگران عوارض جانبی و تداخلش با دیگر داروها باشید. و یا شاید هم داروها به تنهایی نمی توانند کمکتان کنند، پس باید به فکر یک درما

روش طبیعی که می توانید با کمکشان التهاب را از بین ببرید و  0یی باشید. یخ و گرما عالی هستند، اما تنها انتخابتان هم نیستند. در ادامه دارو

 التیام پیدا کنید به شما معرفی می نماییم. 

 از سوزن ها کمک بگیرید

 

http://www.kermany.com


 
 

انجام گرفن محققان به  0203تحقیقات نشان داده طب سوزنی می تواند تا حدودی به بهبود درد آرتروز کمک کند. در تحقیقات دیگری که سال 

تید ساین نتیجه رسیدند که این درمان جایگزین درد و گرفتگی را در افراد مبتال به فیبرومالژیا بهبود می بخشد. پس اگر با سوزن ها مخالف نی

توانید به یک متخصص برای انجام این درمان مراجعه کنید، فقط به خاطر داشته باشید که در صورت نتیجه گرفتن باید مرتب پیگیر  می

 مراجعات بعدی باشید. 

 تنی به آب بزنید

 

ورزش  برند. تحقیقات نشان دادهشنا کردن، ایروبیک آبی، و دیگر فعالیت های مربوط به آب می توانند بدون شدت باال انعطاف و قدرت را باال ب

 0205در آب می تواند درد را کاهش دهد و عملکرد فیزیکی را در افرادی که مبتال به آرتروز اندام تحتانی هستند بهبود بدهد. همچنین در سال 

 می کند.استئوآرتریت زانو کمک دقیقه ای به کاهش درد  45محققان هلندی به این نتیجه رسیدند که یک دوره ورزش آبی 
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 تندش کنید

 

کپسایسین، ماده ای است در فلفل که باعث تندی آن است، این ماده در کرم و پمادهای تسکین دهنده درد نیز به کار می رود. کپسایسین به 

کسانی که مبتال به درصد از  82صورت موقت باعث تغییر مسیر اعصاب می شود بنابراین در مفاصل احساس درد نمی کنید. تحقیقات نشان داد 

 آرتریت روماتوئید بودند بعد از چهار مرتبه استفاده از کرم کپسایسین به مدت دو هفته دردشان تسکین پیدا کرد.

 در نظر گرفتن مکمل
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ایع است. ش استفاده از گلوکوزامین و کندرویتین سولفات ) هر دو در غضروف انسان یافت می شوند ( برای تسکین درد و ورم مربوط به آرتروز

محققان دریافتند این ترکیب در افرادی که آرتروز زانو دارند باعث  0205نتایج تحقیقات روی تاثیر گذار بودنشان پیچیده است، اما در سال 

 کاهش درد و بهبود عملکرد شده است. استفاده از این مکمل هیچ خطری ندارد، پس ارزش یکبار امتحان کردن را خواهد داشت.

 ها کمک بگیریداز ماهی 

 

از جمله مکمل های روغن ماهی، دارای خواص ضد التهابی هستند. ثابت شده که این  3بر هیچکس پوشیده نیست که اسید چرب های امگا 

توسط محققان تایلندی انجام گرفت مشخص شد  0205مکمل ها همچنین می توانند درد مفاصل را تسکین دهند. در یک تحقیق که سال 

میلی گرم روغن ماهی استفاده می کردند دردشان کاهش پیدا کرد و به  0222هفته روزانه از مکمل  8آرتروز زانو داشتند و به مدت افرادی که 

 آرتریت روماتوئید احتیاجشان به در بیماران مبتال به  3مرور عملکردشان نیز بهتر شد. دیگر تحقیقات نیز نشان داده افزایش مصرف امگا 

 استروئیدیرا کاهش داده.  غیر التهابی ضد داروهای
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 از هنرهای رزمی باستانی کمک بگیرید

 

تمرین تای چی روشی است که می توانید با کمترین فشار عضالت اطراف مفصل ها را قوی کنید و دامنه حرکاتتان را افزایش دهید. تحقیقات 

 کرد فیزیکی را در افراد مبتال به آرتروز بهبود می بخشد.هفته تمرین تای چی عالئم درد، گرفتگی، و عمل 00نشان داده 

 گرمش کنید

 

آرتروز زانو دارید؟ پوشاندن مفصل قبل از خواب می تواند به کاهش ورم و ناراحتی کمک کند، همچنین این کار از خوردن زانوها به یکدیگر 

و بند طبی استفاده کنید، این کار محافظت از زانو را افزایش می دهد و هنگام خواب نیز پیشگیری می کند. در طول روز نیز می توانید از یک زان

 هنگام راه رفتن توازن زانوها را بهبود می بخشد. در نتیجه روز ها و شب ها درد کتری حس می کنید.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 کاری که باید پس از هر ورزش انجام دهید 9

 

را شروع کرده باشید، یا در آن حرفه ای شده باشید، بسیار مهم است که بعد از هر تمرین از بدن خود مراقبت کنید. مراقبت از چه تازه ورزش 

 دبدن به کاهش آسیب دیدگی، درد و ناراحتی کمک می کند. مواردی را که در ادامه توضیح داده می شوند پس از ورزش انجام دهید تا بدن بتوان

 را از خود نشان دهد.بهترین عملکرد 

این واژه ای است که از زبان هر مربی ورزشی می شنوید. هرگز سرد کردن را نادیده نگیرید چون برای بدن بسیار مهم است سرد کردن:  -1

 که به مرحله استراحت برود، کورتیزول و اسید الکتیک اضافی را بشکند، و از نظر فیزیکی و ذهنی حسی خوب پیدا کند.

بالفاصله پس از ورزشتان، و وقتی خانه هستید و احساس درد می کنید، حتما از یک رول فومی، توپ تنیس، و هر وسیله ای رول فومی:  -2

 که برای ماساژ به کار بود استفاده کنید. می توانید از یک رول فومی تو خالی استفاده کنید. 

 تمرینات نیز مهم است، مخصوصا زمانی که در روز های استراحت به سر می برید. این مورد شاید واضح باشد، اما کشش در بین کشش:  -3

دقیقه روی آن منطقه یخ بگذارید. اگر یک دوره  02اگر آسیب دیدگی دارید، و یا قسمتی از بدنتان درد می کند، بهتر است یخ بگذارید:  -4

ار نات را در روز های آینده تغییر دهید، و یا فقط بدوید. حمام یخ نیز بسیار تاثیر گذتمرین شدید را به پایان رسانده اید، شاید بهتر باشد برخی تمری

 است.

برای خالص شدن از سموم و ساخت اسید الکتیک، برخی متخصصان توصیه می کنند از سونا یا اتاق بخار استفاده کنید. عرق بریزید:  -5

 اگر هم دسترسی نداشتید بهترین کار یک دوش آب گرم است.
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برای بازگرداندن عضالت بدن به حالت عادی باید مقدار بسیار بسیار زیادی آب بنوشید. تامین آب بدن کلید کار است! پس با آب بنوشید:  -6

 و مایعات مناسب به بدن خود کمک کنید تا برای تمرین بعدی آماده شود.

 پروفن استفاده کنید.می توانید برای کاهش درد و التهاب از ایبوالتهاب را کاهش دهید:  -7

بعد از ورزش بدن به زنجیره ای از آمینو اسید ها نیاز پیدا می کند. می توانید یک میان وعده پروتئینی برای بعد پروتئین مصرف کنید:   -8

 از ورزش در نظر بگیرید. شیر، گوشت مرغ، استیک، تن ماهی یا سالمون نمونه هایی از غذاهای سرشار از پروتئین هستند. 

منیزیم برای جلوگیری از گرفتگی عضالت کمکتان می کند، همچنین موجب کاهش استرس هم می شود ) وقتی منیزیم دریافت کنید:  -9

 درد دارید کمی دچار استرس می شوید ( می توانید یک موز، اسفاج، پوست سیب زمینی، دانه های سویا، یا یک قطعه ماهی میل کنید.

است، به خاطر داشته باشید باید زمان بگذارید تا بین ورزش ها استراحت کنید. باید به بدن فرصت داد تا به خوبی  اگر درد و خستگی تان زیاد

 ریکاوری کند.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 چگونه به روشی طبیعی گاز و نفخ معده را از بین ببریم؟

 

سیستم های درمانی دنیا است. این علم هزاران سال پیش در هند توسعه پیدا کرد. در این سبک درمانی باور بر آن آیورودا یکی از جامع ترین 

 است که سالمت و شادابی نیازمند تعادل بین ذهن، بدن، و روح است.

و داشتن نفخ و گاز معده به صورت مرتب نشان می دهد که این  –در آیورودا، سطح گوارش به عنوان کلید سالمت در نظر گرفته می شود 

 سیستم به مراقبت نیاز دارد. خوشبختانه موارد طبیعی زیادی وجود دارد که می توانید با آنها جلوی این مشکل آزار دهنده را بگیرید.

 فقط غذاهای پخته میل کنید -1

د آتش واقعی وقتی آب سرد یا غذا داخل آن قرار می دهید، فکر می کنید چه اتفاقی در آیورودا سیستم گوارش را مانند آتش می دانند. مانن

 میفتد؟ درست است، خاموش می شود.

وقتی غذا را می پزید در واقع قبل از رسیدن غذا به دهان آن را مقداری هضم کرده اید، این یعنی سیستم گوارش بدن دیگر نیازی به تالش 

 جهت شکستن غذای خام ندارد.

 به غذای خود ادویه جات گوارشی اضافه کنید -2

ادویه جات می توانند به افزایش آتش گوارش کمک کنند و زمانی که مرتب با غذا خورده شوند باعث کاهش نفخ و گاز معده نیز می شوند. به 

 به حساب می آیند. عنوان مثال، دانه های زیره، دانه های زنیان، زنجبیل خرد شده تازه و انقوزه ادویه جات گوارشی 
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اگر می خواهید با این ادویه جات آشپزی کنید، مقداری روغن گرم کنید، سپس یک دوم قاشق چای خوری زیره، زنیان، دانه های رازیانه، و 

و سپس این  دقیقه سرخشان کنید 32مقدار اندکی انقوزه اضافه کنید. سپس می توانید قطعات زنجبیل را نیز به ماهی تابه اضافه کنید. حدود 

 ترکیب را به سبزیجات، گوشت یا لوبیا اضافه کنید.

ضد نفخ  ای اگر آشپزی نمی کنید، می توانید زیره، دانه زنیان، دانه رازیانه، و مقداری انقوزه را داخل مخلوط کن بریزید، تا از ترکیب آنها ادویه

 همیشه دم دستتان باشد و در غذاها استفاده اش کنید.

تندی حساسیت دارید، از سوزش سر دل رنج می برید، و یا مشکل رفالکس معده دارید، قبل از استفاده ی زنجبیل یا انقوزه حتما با نکته: اگر به 

 پزشک مشورت کنید، چون این دو مورد تند هستند.

 آرامتر بجوید -3

تان دچار مشکل می شود و در نتیجه دچار گاز و نفخ نحوه خوردن غذا به اندازه خود غذا مهم است. وقتی غذا را سریع می جوید، سیستم گوارش

 معده می شوید. وقتی با آرامش غذا را درست می جوید، هم بیشتر از غذا لذت خواهید برد و هم جلوی مشکالت دستگاه گوارش را گرفته اید.

د از نتیجه بدست آمده واقعا شگفت زده شدند. شاید مرتبه جویده ان 32بسیاری از افرادی که شروع به جویدن بیشتر غذا کرده اند و آن را بیش از 

عموال مرسیدن به این عدد و یا شمردن تعداد دفعات جویدن کار ساده ای نباشد، اما در نظر گرفتن همین ایده باعث می شود غذا را آرامتر بجوید. 

 م غذا خوردن را از یاد می بریم.وقتی گرسنه هستیم و یا در حال غذا خوردن کار هم می کنیم تعداد دفعات جویدن و آرا

کز را ربعد از غذا بالفاصله بلند نشوید و یا پشت میز کامپیوتر و در حال کار کردن غذا نخورید. در یک جای مناسب بنشینید که بتوانید تمام تم

نید، همین کار ساده تاثیری فوق دقیقه سر جای خود بمانید سپس حرکت ک 4تا  3روی غذا خوردن بگذارید سپس وقتی غذا خوردنتان تمام شد 

 العاده دارد.

 بعد از غذا دانه های رازیانه بجوید -4

اگر به رستوران های هندی رفته باشید مطمئنا متوجه ترکیب دانه های رازیانه و نبات که نزدیک در خروجی قرار داده شده است می شوید.  

 ت سوخت و ساز و همچنین خنثی کردن گاز پس از غذا خوردن می شود.برخی بر این باور هستند که دانه های رازیانه باعث تقوی

رده اید. کوقتی بعد از غذا یک دوم قاشق چای خوری رازیانه با نبات را استفاده می کنید، در واقع منبعی کامال طبیعی از خنثی کننده اسید را میل 

 ای خوری زیره به همراه زنیان برای جلوگیری از نفخ استفاده کنید.اگر با ترش کردن یا تندی مشکلی ندارید، می توانید یک دوم قاشق چ

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 چگونه در هر سنی پوستی درخشان داشته باشیم؟

 

د استفاده روزانه از ضآنچه می خوریم می تواند تا حدود زیادی مشخص کند چند ساله به نظر می رسید و چقدر سریع پیر می شوید. با وجود 

 .آفتاب، پرهیز از سیگار و استفاده از کرم های ضد پیری اگر غذا خوردنتان اشتباه باشد سرعت پیری پوستتان باال خواهد رفت

 .در ادامه نکاتی را خواهید خواند که با عملی کردنشان می توانید از پیری زودرس پوست و کل بدن جلوگیری کنید

 فاده کنیداز غالت کامل است: 1

هر بار که می خواستید انتخاب کنید، غالت کامل را به غالت تصفیه شده ترجیح دهید، نان سفیدی که استفاده می کنید را به نان سبوس دار 

 .برنج قهوه ای را جایگزین برنج سفید کنید. به جای پاستای معمولی از پاستای سبوس دار استفاده کنید .تغییر دهید

استفاده می کنند ” چند غله ” ، ” آرد کامل ” ، ” غالت کامل  ”د خیلی از محصوالت فقط برای تبلیغات از برچسب هایی مانند باید مواظب باشی

، داما در واقع درصد کمی از غالت کامل در آنها به کار رفته. این مورد مخصوصا در نان ها بسیار شایع است. حتما برچسب محصوالت را بخوانی

درصد از غالت کامل درست شده باشد. برای مثال پاپ کورن یکی از غالت کامل است، می توانید به راحتی مقدار زیادی از  022محصول باید 

 آن را برای میان وعده میل کنید، اما از خرید پاپ کورن های بسته بندی پرهیز کنید چون سرشار از نمک و چربی اضافه هستند. در صورتی که

 .م فراموش نکنید بیش از حد نمک و روغن به آن نزنیدخودتان درست می کنید ه

 از پروتئین استفاده کنید : 2
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کیب کنید راگر تصمیم دارید از غذایی با شاخص گلیسمی باال استفاده کنید، مانند غذایی که قند باال یا آرد سفید دارد، همیشه آن را با پروتئین ت

کنید. برای مثال می توانید ر کنار برنج سفید از ماست استفاده کنید، و یا آن را با گوشت ) مخصوصا تا آزاد شدن گلوکز در جریان خون را کندتر 

 .مرغ ( میل کنید

 سبز شوید : 3

 هاگر به نوشیدن قهوه عالقه دارید، سعی کنید یکی از فنجان های قهوه را با یک فنجان چای سبز جایگزین کنید. همچنان آن مقدار کافئینی ک

بودید را دریافت خواهید کرد، اما این بار در کنارش آنتی اکسیدان های قوی نیز جذب می کنید. قهوه نیز آنتی اکسیدان دارد، اما آنتی دنبالش 

اکسیدان موجود در چای سبز متفاوت است و به درد پوست می خورد. چای نعنا یک انتخاب مناسب دیگر است، چون سرشار از آنتی اکسیدان 

 .پیری پوست را کند می کنندهایی است که 

 ادویه و گیاهان دارویی: 4

تی ابسیاری از گیاهان دارویی، ادویه جات، و چاشنی ها حاوی آنتی اکسیدان های قوی هستند، پس از آنها بیشتر استفاده کنید. مخصوصا ادویه ج

ریحان، بادرنجبویه، مرزنجوش، پونه، نعناع، رزماری، همچون دارچین، میخک، زیره، پودر کاری، دارچین، و زعفران و گیاهان دارویی همچون 

 .مریم گلی، ترخون، و آویشن

ون مچاز ادویه جات و گیاهان دارویی هنگام پخت و پز مرتب استفاده کنید. گیاهان دارویی تازه را روی ساالد و ساندویچ بریزید و از مواردی ه

 .اینها با چین و چروک و پیری پوست مبارزه می کننددارچین در آب میوه ها، قهوه و چای استفاده کنید. همه 

 غذاهای فرآوری شده را کنار بگذارید :5

 و پفک ،چیپس دونات، کیک، کاپ –هر چیزی که در بسته بندی ارائه شود مورد شک است، اما غذاهای نیمه پخته و تنقالت بدترین ها هستند 

معموال سرشار هستند از قند، آرد تصفیه شده، و در کل کربوهیدرات های ساده ای که قند خون و سطح انسولین را باال  غذاهای اینگونه.  …

 می برند. البته نمک و چربی های ناسالم را نیز نباید فراموش کرد

حاوی مقدار بیشتری قند است، حتی  مواظب میان وعده هایی هم که برچسب سالم خورده اند باید باشید. معموال نسخه کم چرب این غذاها

 غذاهایی که با غالت کامل درست شده ممکن است سرشار از نمک، قند و چربی شده باشند ) معموال این کار را برای طعم دار کردن می کنند

). 

 روز خود را با میوه شروع کنید: 6

یا قند اضافه شده است. افرادی که مرتب میوه میل می کنند یک بشقاب میوه بهترین روش برای دریافت آنتی اکسیدان بدون چربی، نمک، 

 .معموال پوستی جوان و شاداب دارند

 میل به شیرینی خود را با شکالت تلخ برطرف کنید : 7
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تی اکسیدانی نشکالت با توجه به اینکه چه مقدار کاکائو خام در آن به کار رفته درجه بندی شده است. هرچقدر مقدار کاکائو بیشتر باشد، فعالیت آ

 .درصد کاکائو باشید، تا بیشترین مقدار آنتی اکسیدان و کمترین مقدار قند اضافه شده را داشته باشد 02بیشتر است. به دنبال شکالتی با حداقل 

 به خاطر بسپارید: سبز، زرد، نارنجی، قرمز: 8

 .داده اندغذاهایی با رنگ های درخشان بیشترین مقدار آنتی اکسیدان را در خود جای 

 پروتئین بیشتری میل کنید : 9

ل اپروتئین آجرهای ساخت کالژن را مهیا می کند، و بدن به پروتئین برای ترمیم و جایگزینی کالژن هایی که به واسطه باال رفتن سن یا رادیک

رف کنند، در مقایسه با خانم هایی که مص های آزاد آسیب دیده اند نیاز دارد. یکی از تحقیقات نشان داد خانم هایی که پروتئین کمی مصرف می

گرم  0تا  2.8پروتئینشان باال است چین و چروک بیشتری روی پوست خود دارند. توصیه می شود در ازای هر کیلوگرم از وزن بدن روزانه 

 .گرم پروتئین نیاز دارد 28کیلو گرم، روزانه حدود  28پروتئین مصرف شود. برای مثال یک خانم با وزن 

 آب بنوشید :11

آب به شدت برای برطرف کردن کم آبی بدن مهم است. وقتی آب مورد نیاز بدن تامین شده باشد همه چیز در آن بهتر کار می کند. هرچه بیشتر 

 که متاسفانه برای خیلی ها اینگونه است ( ) آب بنوشید، رطوبت بیشتری به پوست از داخل رسانده می شود. اگر بدن به شدت کم آب شود

 .لیوان آب به صورت روزانه می تواند خیلی سریع به جوانتر شدن پوست کمک کند 8نوشیدن 

  ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی

 :منبع

Excerpted from The Age Fix: A Leading Plastic Surgeon Reveals How to Really Look 10 

Eve Adamson. Copyright © 2016 by  Years Younger byAnthony Youn, M.D., with

Anthony Youn, M.D., with Eve Adamson. Used with permission of Grand Central 

Publishing. All rights reserved 
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 دقیقه کالری سوزی با ورزش تاباتا 31

برای فرد داشته باشد. ورزش با دستگاه ها و انواع وزنه ها  تحقیقات نشان داده ورزش با وزن بدن می تواند با کمترین سرمایه بیشترین سود را

 هم مزیت های خود را دارند اما همیشه با هزینه و صرف زمان بیشتر همراه هستند. 

 دقیقه کالری سوزی و قدرتمند کردن بدن مقداری فضا داخل خانه 32اگر واقعا امکانش فراهم نیست باشگاه رفتن را فراموش کنید، گاهی برای 

 کافی است.

دقیقه انجام  4نکته: ورزشی که در ادامه آموزش آن داده خواهد شد باید به عنوان تمرین تاباتا انجام بگیرد. هر حرکت را در مجموع به مدت 

 ثانیه استراحت می کند. 02ثانیه با شدت باال انجامش می دهید و  02دهید. 

1- Burpee 

 دقیقه 4ثانیه استراحت: در مجموع  02ثانیه با شدت باال و  02به صورت متناول 

 

 بایستید و پاها را به عرض شانه ها باز کنید. -0

 به طرف پایین و حالت شنای سوئدی بروید. -0
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 خود را به طرف باال بکشید، و با یک جهش به حالت پایین حرکت اسکات بروید. -3

 باالی سر ببرید تا یک مرتبه حرکت کامل شود.با یک حرکت انفجاری به طرف باال بپرید و دست ها را به طرف  -4

 همین که دوباره پاها روی زمین نشست، بالفاصله دوباره تکرار کنید. -5

 این حرکت عضالت باسن، عضالت چهار سر و قفسه سینه را هدف قرار می دهد.

 

2- Squat 

 هدقیق 4ثانیه استراحت: در مجموع  02ثانیه با شدت باال و  02به صورت متناول 

 

 بایستید و پاها را به عرض شانه باز کنید، نوک انگشتان پا مقداری به سمت خارج بدن باشد. -0

 یک اسکات استاندارد مانند تصویر اجرا کنید، یکی پس از دیگری. -0

 در تمام طول حرکات باید تمرکزتان روی صاف ماندن کمر و درست خم کردن زانوها باشد. -3

 هدف قرار می دهد. این حرکت عضالت باسن را
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3- lateral Slide 

 دقیقه 4ثانیه استراحت: در مجموع  02ثانیه با شدت باال و  02به صورت متناول 

 

 بایستید و پاها را به عرض شانه ها باز کنید و زانوها را نیز مقداری خم نمایید. -0

 کنید.به سمت چپ بروید و دست خود را پایین بررید تا کف زمین را لمس  -0

 به سرعت به سمت راست بجهید و دست راست را به زمین تماس دهید. -3

 به همین صورت حرکت را ادامه دهید. -4

 این حرکت عضالت باسن، چهار سر و ران ها را هدف قرار می دهد.

 

4- Reverse Lunge 

 دقیقه 4ثانیه استراحت: در مجموع  02ثانیه با شدت باال و  02به صورت متناول 
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 بایستید و پاها را به عرض شانه ها باز کنید. -0

 یک پا را مستقیم پشت بدن قرار دهید. -0

 هر دو زانو را خم کنید و به حالت اسکات با یک پا به طرف پایین بروید. پای پشتی فقط باید چند سانت از زمین فاصله داشته باشد. -3

 ر کنید.به حالت اول بازگردید و این بار با پای دیگر تکرا -4

 این حرکت عضالت باسن و چهار سر را هدف قرار می دهد.

 

5- Mountain Climber 

 دقیقه 4ثانیه استراحت: در مجموع  02ثانیه با شدت باال و  02به صورت متناول 
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 به حالت شنا روی دست ها و پاها حرکت را شروع کنید. -0

 را خم کنید و تا جایی که ممکن است به دست ها نزدیک کنید.دست ها را صاف نگه دارید، به صورت متناوب زانوها  -0

 در تمام طول حرکت سعی کنید کمر را صاف نگه دارید. -3

 این حرکت هسته بدن و شانه ها را هدف قرار می دهد.

 

6- Scissor Kick 

 دقیقه 4ثانیه استراحت: در مجموع  02ثانیه با شدت باال و  02به صورت متناول 
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 زمین دراز بکشید و دست ها را زیر باسن قرار دهید.روی  -0

 سانتی متر از زمین باال بیاوریدشان. 05پاها را صاف نگه دارید، و حدود  -0

 پاها را به دو طرف باز کنید و دوباره به مرکز بازگردانیدشان. این الگو را ادامه بدهید. -3

 در طول حرکت پاها را صاف نگه دارید. -4

 هسته بدن و فلکسورهای ران کار می کند. این حرکت روی

 

7- Spiderman 

 دقیقه 4ثانیه استراحت: در مجموع  02ثانیه با شدت باال و  02به صورت متناول 
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 حرکت را در پایین حالت شنا شروع کنید. -0

 به صورت متناوب زانوها را خم کنید و تا جای ممکن به آرنج ها نزدیکشان کنید. -0

 ت تمرکز خود را روی صاف نگه داشتن کمر بگذارید و اجازه ندهید زانوها با زمین تماس پیدا کنند.در طول حرک -3

 این حرکت هسته بدن، پهلوها و قفسه سینه را هدف قرار می دهد.

 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 چرا نمی توانیم وزن کم کنیم؟

راحتی وزن خود را کم کنند اما برخی دیگر نمی توانند؟ تفاوت این دو گروه در چگونگی گذر از سد های ذهنی چرا بعضی افراد می توانند به 

 است.

 قابلیت مقابله ندارید

 

سالگی و قبل از جدایی اش وزنی اضافه نکرده بود.  02کیلو باید وزن کم می کرد، او تا اواخر  45یک روز با خانمی در باشگاه آشنا شدم که 

ه ب ی افراد توانایی آن را دارند تا در زندگی پیش بروند. اما او نداشت. بدون داشتن حمایت خانواده برای کنار آمدن با مشکالت احساسی، اوبرخ

سال در یک کشتی کروز کار می کرد. او در کشتی تا می توانست می  5بدترین جایی که می توان احساس راحتی داشت رفته بود، برای مدت 

اصال هم این کارش جنبه لذت نداشت، هرچه وزنش باال تر می رفت بیشتر از دیگران دور میشد. او می گفت: من نمی خواهم هیچ خورد و 

چیزی را احساس کنم، هرچه می خورم یا می نوشم برای پایین کشیدن احساساتم است. بدون توانایی مقابله مناسب، با هر  تغییری در زندگی 

 و برای خنثی کردن احساسات متاسفانه بیشتر افراد رو به پرخوری می آورند. ممکن است متزلزل شوید

 خود را پنهان می کنید
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جی. دی روث تولید کننده یک مسابقه تلوزیونی کاهش وزن می گوید: میتزی یکی از اعضای ما که وزن بسیار زیادی را کاهش داده بود، 

ی خود می شد. او می گفت: وقتی به عکس های گذشته و دوران های مختلف اضافه همیشه مدت زمانی را مشغول تماشای عکس های قدیم

ت دادم. شدن وزنم نگاه می کنم، هر بار انگار چیزی از آنها کم شده. پدر و مادرم از هم جدا شدند، یک رابطه بد را تجربه کردم، مادرم را از دس

خواستم مورد توجه باشم، چاق شدن راهی بود برای پنهان شدن از مردم. متاسفانه شاید به خاطر این به اضافه کردن وزن ادامه دادم که نمی 

 یمیتزی چاق شدن را ساده تر می دانست، چاقی به معنای واقعی کلمه برایش مانند عایق کار می کرد. از نظر روانی در برابر آسیب های احساس

ذارد تا از دنیا مخفی شوی. شاید مردم اصال دوستت نشوند و یا مودبانه محافظت می کند، و به صورت فیزیکی مکانی را در اختیارت می گ

 برخورد نکنند، و این را به راحتی می توانی حس کنی.

 خود را مجازات می کنید
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ید. می کن شاید غذا را به عنوان یک پاداش می بینید. چیزی که برای دور شدن از همه تلخی ها و یا به خاطر انجام کاری خوب خود را مشغولش

ا ر اما من آن را به عنوان مجازات هم دیده ام، نوعی نابود کردن خود. حس می کنید که لیاقت متناسب یا سالم بودن را ندارید. ارزش هیچ چیز

ش هندارید پس چرا خود را در یک پاکت سیب زمینی سرخ کرده یا یک ساندویچ پر کالری غرق نکنید؟ یکی دیگر از افرادی که موفق به کا

مقدار زیادی وزن شده بود می گفت: من همیشه به غذا به عنوان چیزی مثبت نگاه می کردم. غذا خوردن را دوست دارم، شیاد دوستی نداشته 

باشم ولی غذا که هست. غذا منبعی از آرامش بود و من به روش های مختلفی از آن استفاده می کردم. برای جشن گرفتن، وقتی خجالت می 

 چیزی. حاال که نگاه می کنم می بینم که چگونه از آن مانند یک اسلحه بر ضد خودم استفاده کردم، و این تغییر بزرگی است.کشیدم، هر 

 سعی در پر کردن یک خالء دارید
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یست که تا بدان معنا نغذاها فقط از یک راه پرتان نمی کنند و یا باید بگویم مردم از آن برای پر کردن برخی خالء ها استفاده می کنند، اما ضرور

این روش عملی است، در واقع اصال کارگر نیست. می توانید تا آخر مشغول به پرخوری شوید بدون اینکه ذره ای پوچی حاصل از خشم، 

ی بردند. از مافسردگی یا تنهایی را پر کنید. بسیاری از افراد پرخوری که مالقات کرده ام از مرگ والدین یا خراب شدن یک رابطه رمانتیک رنج 

دست دادن و پوچی در زندگی ترجمه اش می شود احساس خالی بودن معده. البته همین حالت را می توانی در افرادی که به شدت ورزش می 

ی مکنند هم ببینید. شاید بتوانی کیلومترها بدوی اما همچنان احساس ناراحتی و تنهایی می کنی، این جمله را از زبان یکی که به شدت ورزش 

 کرد شنیدم.

 از آنچه می دانید بیشتر استرس دارید
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ن یدر طول روز دچار استرس هایی هستیم که برایشان کاری نمی توانیم بکنیم اما کامال از آنها آگاهیم. به اندازه کافی پول در نمی آورم، ا

وستانتان عاشق د –د حتی فکر کنید کامال شاد هستید ترافیک دیوانه ام می کند. اما استرس هایی هم هستند که خود را نشان نمی دهند. شای

اما در ذهنتان و در آن دور دست ها چیزی قلقلکتان می دهد. دانشمندان برای  –هستید، عاشق کارتان هستید، با پدر و مادر رابطه خوبی دارید 

کسانی که آگاهانه دچار استرس نمی شوند نامی گذاشته اند: سرکوب گران. اگر کسی از شما بپرسد اوضاع چطور پیش می رود، شما می گویید، 

داستانی دیگر را می گویند. در زندگی، همیشه نتوانستم عوامل استرس زایی که  و واقعا هم راستش را گفته اید، با اینکه بدن و رفتارتان –عالی! 

: دپنهان بودند را شناسایی کنم. در بیست و چند سالگی ازدواج کردم، من و همسرم هرگز سر چیز معلومی با هم بحث نکردیم. او از من می پرسی

حتی شاید به  –اشد. و راست هم می گفت، من معموال از چیزی ناراحت بودم از چه چیزی ناراحتی؟ نمی تواند به خاطر شلوغ کاری بچه ها ب

اما همیشه نمیتوانستم بیانش کنم یا حتی درک کنم که چیست. هیچکس نمی تواند بفهمد چه چیزی  –خاطر چیزی از خودم ناراحت بودم 

ه شان صحبت کنید، هرچقدر بیشتر خود را بکاوید به کشف درون شماست، پس خودتان باید بفهمیدش. اجازه دهید دیگران کمکتان کنند، دربار

 مشکلی که باید از پسش بربیایید نزدیکتر می شوید. این روشی است که می توانید به کاهش وزن برسید نه کالری شماری.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 بهترین میان وعده های شب

ابتدا نگاه می کنیم که غذا خوردنمان چگونه روی وزن تاثیر داشته و سپس شروع به ایجاد تغییرات می کنیم. وقتی می خواهیم وزن کم کنیم، 

بیشتر افراد هنگام کاهش کالری از برنامه غذایی فقط به دنبال حذف کردن هستند و اصال به جایگزینی فکر نمی کنند. یکی از عوامل چاقی 

ز خواب است، جایگزین کردن این میان وعده ها با یک غذای سالمتر می تواند به کاهش وزن کمک خوردن میان وعده های پر کالری قبل ا

زیادی بکند. وقتی قبل از خواب پرخوری می کنیم بدن تمایل بیشتری برای ذخیره کردن کالری ها به عنوان چربی پیدا می کند. اینجاست که 

دار بخوریم. اگر از کسانی هستید که دوست دارند آخر شب هم یک میان وعده میل کنند باید هوشمندانه انتخاب کنیم که چه غذایی را چه مق

 پس این میان وعده های سالم را از دست ندهید.

 ذرت بو داده -1

 

ر خانه خودتان دبه ذرت بو داده خود کره اضافه نکنید، طعم آن را با لیمو، نمک، و دیگر ادویه جات تقویت کنید. یک فنجان ذرت بو داده ای که 

 کالری بیشتر ندارد و سرشار از فیبر نیز هست که احساس سیری را افزایش می دهد. 32درست می کنید 

 شکالت تلخ -2
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 00شکالت حتی زمانی هم که می خواهید وزن کم کنید مورد استفاده است. فقط مطمئن شوید شکالت تلخی که استفاده می کنید دارای 

 باشد. چنین شکالتی می تواند بیشترین مقدار آنتی اکسیدان و همچنین فیبر را به بدن برساند.  درصد یا بیشتر کاکائو

 انجیر خشک -3

 

هر زمان هوس چیزی شیرین کردید، میوه های خشک می توانند به کمکتان بیایند. غذاهای شیرین طبیعی هرگز بد نیستند، فقط حواستان باشد 

 میوه های خشک خوش طعم را میل کنید. میوه های خشک سرشار از فیبر هستند و چربی کمی نیز دارند.که تنها سه تا چهار عدد از این 

 ماست یونانی ) یا چکیده ( -4
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ارد. این د حالت این ماست ما را به یاد بستنی می اندازد، اما ماست یونانی ) یا چکیده ( انتخابی بسیار سالم تر است. پروتئین باال و قند پایینی

 یان وعده به خوبی احساس گرسنگی را از بین می برد و قند خونتان هم بی جهت باال نمی رود. توصیه می کنیم نوع ساده را تهیه کنید تا ازم

 نبود قند و چربی اضافی مطمئن شوید.

 سیب و کره بادام زمینی -5

 

کره بادام زمینی سیر نگهتان می دارد. البته در مورد کره بادام عالوه بر شیرینی و تردی، سیب ها سرشار از فیبر هستند. پروتئین موجود در 

 زمینی نباید زیاده روی کنید.

 موز -6
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تریپتوفان اسیدهای آمینه که بدن برای تولید سروتونین و کالری دارد، و سرشار است از فیبر برای سیر کردنتان، و  022یک موز متوسط حدود 

 هر دوی اینها برای تنظیم انتقال دهنده های عصبی خلق و خو و خواب مفید هستند.  –مالتونین از آنها استفاده می کند 

 سبزیجات خام -7

 

کالری دارند و  52تا  05سرشار از آب و فیبر، سبزیجات خامی مانند هویج، کرفس، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی و خیار تقریبا در هر فنجان 

 ندارید سبزیجات را خالی میل کنید؟ می توانید با ماست میل کنید.کمکتان می کنند احساس سیری کنید. دوست 

 میکس آجیل ها -8
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میان وعده های سرشار از پروتئین مانند آجیل ها حرکتشان در مسیر گوارش آهسته است، بنابرین مدت زمان بیشتری احساس سیری می کنید. 

 ا سرشار از کالری هستند.فقط حواستان باشد که یک یا دو مشت آجیل میل کنید، چون آنه

 گیالس -9

 

طعمی شیرین و البته کم کالری، گیالس می تواند هم هوس خوردن غذاهای شیرین را فروبنشاند و هم می تواند به داشتن خوابی راحت تر 

کند راحت  کمکتان میکمک کند. گیالس به صورت طبیعی سرشار از مالتونین است، بنابراین وقتی شب به عنوان میان وعده مصرف می شود 

 بخوابید.

 بلغور جو دوسر -11
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زاد آغالت کامل مانند بلغور جو دوسر سرشار از پروتئین و فیبر هستند و کالری کمی هم دارند. کربوهیدرات های موجود در بلغور جو دوسر باعث 

کاهش می دهند و ذهن را در شرایطی آرام قرار شدن هورمون های احساس خوب یعنی سروتونین در بدن می شوند. این هورمون ها استرس را 

 می دهند.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 میدانیم که پروتئین برای صبحانه و کاهش وزن مفید است، اما چه نوع پروتئینی؟

 

ه فشار خون، ارزش مواد مغذی باال و سیر کنندگی که می تواند بفواید خوردن صبحانه ای سرشار از پروتئین کامال ثابت شده است: تنظیم کننده 

 کاهش وزن کمک کند. دالیل فراوانی به ما می گویند که صبحانه لبنیات و در کل پروتئین استفاده کنیم.

 اگر هدفتان کاهش وزن است، مسلما این توصیه را باید جدی بگیرید، اما تاثیر گذار ترین پروتئین ها کدام هستند؟

هفته سه نوع صبحانه مختلف مورد آزمایش قرار گرفت. اولین صبحانه سرشار از پروتئین عمدتا حاوی لبنیات می شد.  00در یک تحقیق طی 

دومین صبحانه سرشار از پروتئین بیشتر شامل سویا، تن ماهی و تخم مرغ می شد، و سومین صبحانه نیز یک صبحانه معمولی سرشار از 

 کربوهیدرات بود.

 سال بود. 58بودند و متوسط سنشان  0وطلبان آزمایش همگی اضافه وزن داشتن یا چاق بودند، مبتال به دیابت نوع دا

کیلوگرم وزن کم کرده اند. این در حالی بود که  0.2در پایان آزمایش، محققان متوجه شدند گروهی که صبحانه شان بر پایه لبنیات بود میانگین 

 کیلوگرم کاهش وزن داشتند. 3.0کیلوگرم وزن کم کرده بودند و گروه کربوهیدرات نیز  2.0گروه پروتئنی دیگر حدود 

 تفاوت این تحقیق با دیگر تحقیقات در این بود که نشان داد انواع خاص پروتئین می توانند نتایج متفاوتی را بدست دهند. 

ه از لبنیات صبحانه پیدا می شود، مانند ماست یونانی و شیر  گرلین را کمحصول جانبی تولید پنیر و در بسیاری  –غذاهای سرشار از پروتئین وی 

 هورمون گرسنگی است سرکوب می کنند.
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گروهی که صبحانه شان حاوی پروتئین وی بود کمتر دچار باال رفتن قند خون شدند. افزایش ناگهانی قند خون باعث می شود میل به غذاهای 

 و بی انرژی بودن کند. قندی باال برود، و فرد احساس خستگی

 پروتئین را باید در تمام وعده ها جای داد، اما نه بیش از حد، چون زیاده روی هم می تواند مشکل ساز شود.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 نرخ چاقی در کودکان همچنان رو به افزایش است

 

آمارهای جدید نشان می دهد چاقی در کودکان رو به افزایش است، مخصوصا در کودکانی که هنوز وارد مدرسه نشده اند. به صورت کلی رشد 

کودکان  BMIتا به امروز کامال در  0888سال دائما در حال باال رفتن است. محققان می گویند رشد چاقی از سال  08تا  0چاقی در سنین 

 حال حاضر بیشتر کودکان اضافه وزن دارند و گروهی نیز مبتال به چاقی هستند. مشهود است. در

 رشد تکنولوژی باعث شده کودکان امروز کم تحرک شوند و البته نمی توان به آنها ایراد گرفت چون دنیای تکنولوژی بسیار سرگرم کننده است.

ی تواند از نظر روحی و جسمی برای فرد در پی داشته باشد می تواند به با این حال افزایش آگاهی از ضررهای اضافه وزن و مشکالتی که م

 کاهش این نرخ رو به افزایش کمک کند. 

وز رافزایش افراد چاق در هر جامعه ای برابر است با افزایش انواع بیماری، اما چگونه می توان این مشکل را حل کرد؟ متاسفانه مشکل چاقی ام

انتخاب های نادرست غذایی گرفته تا اهمیت ندادن به ورزش و تحرک بدنی. کودک را باید از همان ابتدا به خوردن ریشه های فراوانی دارد، از 

 لغذاهای سالم عادت داد، والدینی که خود نوشابه و فست فود استفاده می کنند نباید انتظار داشته باشند که کودکشان به غذاهای سالم تمای

ت استفاده کرد تا به کودکان سالم زندگی کردن را بیاموزیم. برای مثال آخر هفته ها که معموال خانواده زمان در نشان دهد. باید از تمام لحظا

یزیکی فکنار هم بودن را دارد به جای اینکه در خانه بمانید به یک پیاده روی دسته جمعی بروید، به پارک بروید و اجازه دهید فرزندتان فعالیت 

 ذت می برد، بهترین ورزش بازی است حتی برای خودتان.انجام دهد که از آن ل

 اگر خانواده ها بدانند با کمی آموزش و اصالح سبک زندگی چقدر در هزینه های خود می توانند صرفه جویی کنند خیلی زودتر به فکر پیشگیری

 می افتند.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 ؟ن موفق نیستیمچرا بسیاری از ما در کاهش وز

 

بسیاری از ما هر سال تصمیم می گیریم که دیگر کمتر غذا بخوریم و بیشتر ورزش کنیم، اما متاسفانه همچنان آمار افراد چاق و کسانی که 

 اضافه وزن دارند رو به افزایش است.

می اندازند. چرا کاهش وزن و ورزش کردن مثل متاسفانه بسیاری در مسیر کاهش وزن شکست می خورند و تقصیر را گردن کمبود قدرت اراده 

 به خاطر سپردن مسواک زدن دندان ها ساده نیست. نگاهی دقیق تر به تاریخچه انسان و بیولوژی نشان می دهد خطا در ژن ما نهفته است.

که آنها  DNAبی شماری نجات دهند. نسل از انسان ها هستیم که توانسته اند خود را از کمبود غذاها و قحطی های  02.222ما زادگان بیش از 

ایمان هبه ما داده اند بعالوه ژن هایی که طی نسل ها تغییر کرده اند باعث شده ما عالقه به خوردن قند ها، پروتئین و نمک داشته باشیم، روده 

نیم، تا بعدها و هنگام نیاز تمام مواد ضروری آنچه را که می خوریم جذب کند، و تمام کالری های اضافی را به عنوان چربی ذخیره ک

 بسوزانیمشان.

جای تعجب نیست که برخی ژن های ذخیره چربی در افرادی که اجدادشان با کمبود کالری مواجه بودند بیشتر مورد تغییر و تحول قرار گرفته. 

که غذا فراوان شد و فعالیت بدنی کم، وضعیت سال بعد  05توانایی ذخیره چربی برای اجداد این افراد بسیار مهم و با ارزش بوده. اما برای مثال 

بدن به همان شکل باقی ماند، یعنی بدن همچنان به خاطر ترس از قحطی عالقه به ذخیره چربی داشت. امروزه ما بیش از هر زمان دیگری 

 درگیر نرخ باالی چاقی و دیابت هستیم.
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بدون در نظر گرفتن اینکه اضافه وزن داریم یا کمبود  –وزن کم می کنیم بدنمان طوری ساخته شده که هر وزنی که داریم محافظت کند. وقتی 

هورمون هایمان گرسنه ترمان می کنند و سرعت سوخت و ساز را نیز کاهش می دهند پس کالری کمتری می سوزانیم. در نتیجه اضافه  –وزن 

 کردن وزن از کم کردن آن خیلی ساده تر می شود.

درصد از جهش ژنتیکی داشته ایم که باعث می  02ر شناخته شده اما تقریبا مانند همان کاهش وزن است. حدود داستان پشت فعالیت بدنی کمت

 شود به صورت غریزی به دنبال حرکت باشیم. زمانی انسان برای زنده ماندن و بقا باید به شکار می رفت، چوب و غذا جمع آوری می کرد، و در

ن ها، سوپرمارکت ها و کارهای پشت میزی، و دارای آرامش نسبی، بدون اینکه زیاد حرکت کنیم می توانیم نبردها پیروز می شد. در دنیای ماشی

 به راحتی زنده بمانیم. بسیاری از ما با ورزش کردن این کمبود حرکت را جبران نمی کنند. به عبارت دیگر عملکردمان با ژنتیکمان همخوانی

 ندارد.

کمتر خوردن، بیشتر ورزش کردن و از بین بردن چربی های اضافی. اما  –این موانع بایستند و موفق شوند البته، برخی توانسته اند جلوی 

ا یمتاسفانه گاهی این افراد موفق نیز اسیر چرخه ای یویو شکل می شوند، یعنی تا حدود زیادی وزن کم می کنند و ناگهان دوباره همان مقدار 

 شاید بیشتر را اضافه می کنند. 

خواهم از گرفتن تصمیمات جدید یا تالش برای کاهش وزن نا امیدتان کنم. ما می توانیم، و باید برای بهتر شدن تالش کنیم. درست غذا نمی 

 خوردن و افزایش فعالیت بدنی بهترین راه ها برای کاهش وزن، کاهش خطر ابتال به دیابت، فشار خون و بیماری های قلبی هستند. 

نیم وقتی ما یا دیگران در این تالش شکست می خوریم، همیشه نشانه ی کمبود اراده و سستی نیست، بلکه نتوانسته ایم با این حال باید بدا

 آنچه از نیاکانمان دریافت کرده ایم را با زندگی مدرن امروزی مطابقت دهیم.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 کاهش کیلوگرم 111 با ایران در وزن کاهش رکورددار با مصاحبه  

 

 !به جز رژیم و ورزش، به کار بردن هر روش دیگری خیانت به بدن است

 

 آقای مسعود گرجیان

 کیلوگرم 082وزن اولیه 

 کیلوگرم 02وزن پایانی 

 ماه 08کیلوگرم در طول  002میزان کاهش وزن 
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اند اما تعداد زیادی نیز به وسیله ورزش و دارو و ...اقدام به کاهش وزن کردههرچند افراد زیادی در سراسر دنیا از طریق عمل های جراحی، 

 .اندرعایت رژیم غذایی، موفق به کاهش وزن شده

کیلوگرم و بدون استفاده از هیچ گونه داروی الغری، عمل جراحی و ... توانست رکورد کاهش وزن  002آقای مسعود گرجیان، با کاهش وزن 

 .انی را به نام خود ثبت کندرژیمی های دکتر کرم

 .بخش کوتاهی از صحبت هایشان را بخوانید

کیلوگرم وزن داشتم و بعد از آن وزن  80سالگی  00در  .واقعیت این است که من به یاد ندارم هیچوقت الغر بوده یا وزن مناسبی داشته باشم
 !!!من همیشه رو به افزایش بود

یار زیادی را از خود درمانی تا دکتر درمانی، امتحان کرده بودم. به نتیجه گرفتن از روش دکتر کرمانی قبل از برنامه دکتر کرمانی روش های بس

 .مطمئن بودم، اما به اراده ی خودم شک داشتم

هی به ااین بار بر خالف همیشه با انگیزه و جدیت باال، توانستم سختی های رژیم را تحمل کنم به طوری که این سختی ها با پاسخگویی و همر

 .موقع مشاورین برنامه، تجربه شیرینی برایم بود

یکی از نکات خوب رژیم دکتر کرمانی این است که برخالف رژیم های دیگر که فرد را وادار به استفاده از غذاهای آب پز و کبابی می کنند، 
 .برنامه ی غذایی ایشان از نظر تنوع با برنامه ی غذایی یک فرد عادی تفاوتی ندارد

 .پایان باید بگوییم که ما چاق ها خودمان را بهتر می شناسیم. تا وقتی نخواهیم الغر شویم، حرف دیگران تاثیری بر ما ندارد در

 .خبر خوش برای خوانندگان سایت مجله دکتر کرمانی، به زودی ویدئو مصاحبه ایشان در سایت ما قرار داده خواهد شد

 .سالمتی و موفقیت شما آرزوی قلبی ماست
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 نتایج نظرسنجی دیابت

 

مطرح کردیم. هفت سوال و جواب که براساس پاسخ  اگر خاطرتان باشد، پرسش هایی را درباره خوردن غذاهای قندی و شیرین در اینستاگرام
قندها را تعیین می کرد. نموداری که در تصویر می بینید، براساس پاسخ های شما رسم شده است اما قبل از هرچیز، های شما، نوع رابطه تان با 

 :اجازه بدهید یک بار دیگر نتایج پاسخ ها را با هم مرور کنیم
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. 

 :اگر بیشتر جواب ها )الف( بود

 می رسد که در برابر غذاهای شیرین ایمن هستیدمسلم است که به قند اعتیاد ندارید، یا بهتر است بگوییم به نظر 

 :اگر بیشتر جواب ها )ب( بود

 .به نظر می رسد رابطه ای سالم با قندها دارید. در واقع قندها بر زندگی تان حکومت نمی کنند

 :اگر بیشتر جواب هایتان )ج( بوده

 .ناسالم با قندها دارید عتیاد شاید عبارتی سنگین باشد، اما اینطور به نظر می رسد که رابطه ایا

  

 :و اما نمودار چه می گوید

نفر در پاسخ به  080همان طوری که در تصویر هم دیده می شود بیشتر افراد در پاسخ به سواالت یک تا هفت ، گزینه ج را انتخاب کرده اند. 
ها و بارها این حرف را به خود زده ام، اما وقتی نمی که به این شکل غذا می خورم؟ اینطور جواب داده اند: بار” این آخرین بار است ” سوال 

درصد افرادی که در کوئیز شرکت  00توانی به آن عمل کنی حس خیلی بدی به آدم دست می دهد. بهتر است این طور بگوییم که نزدیک به 

 !در عمل شکست خورده اند کرده اند، در هنگام غذا خوردن، تصمیم گرفته اند که این بار آخری است که پرخوری می کنند اما

http://www.kermany.com


 
 

دارند ن از کنار هم قرار دادن پاسخ های داده شده به این آزمون، می توان به نتیجه مهم تری هم رسید؛ اینکه بیشتر افراد رابطه سالمی با قندها
ا ید نظر کنید. به جای اینکه باما جای نگرانی نیست. این می تواند زنگ خطر یا هشداری باشد تا از این به بعد در شیوه غذا خوردن خود تجد

غذاها کات کنید توصیه می کنیم با یک متخصص تغذیه صحبت کنید تا کمکتان کند. انجام کارهای احساسی و خودسرانه در مورد شیوه غذا 
 .خوردن در پایان با شکست همراه می شود و ممکن است زندگی تان را بهم بریزد

سواالت انتخاب کرده اند، تبریک می گوییم، شما رابطه سالمی با قندها دارید. توصیه ما این است که به کسانی که گزینه )ب( را در پاسخ به 
سعی نکنید چیزی را ناگهانی قطع کنید، این کار باعث می شود نتیجه ای معکوس دریافت کنید. هر چند وقت یک بار خود را به مقداری از 

 .که محروم هستید غذای مورد عالقه تان مهمان کنید تا حس نکنید
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 چرا تازه مادرها بد اخالق می شوند؟

 

یکی از بهترین تجربیات زن بودن باردا شدن است، مادر شدن زن بودن را کامل می کند. بعالوه ورود یک عضو جدید به خانواده نوید شادی و 

معموال به شکل تغییرات هورمونی، فیزیکی، و روانی خود را نشان می  خرسندی به همراه خود دارد. اما این شادی و خرسندی بهایی دارد که

 دهد. جای نگرانی نیست، چون تمام چیزی که نیاز دارید خواندن این مقاله و آشنایی با هورمون های بارداری است.

 هورمون های بارداری:

 زه دهید درباره آنها توضیح دهیم و برایتان ساده اش بکنیم:سه هورمون کلیدی وجود دارد که نقش اساسی در بارداری بر عهده شان است. اجا

 ( hcg)  گنادوتروپین جفتی انسان -1

با نام سخنگوی بارداری نیز شناخته می شود. کیت تشخیص بارداری که از داروخانه خریداری می کنید، سطح همین هورمون را اندازی می  •

 گیرد تا اعالم کند که آیا باردار هستید یا خیر. 

 خ آن تقریبا هر روز دو برابر می شود.زمانی که بارداری تان شروع می شود سطح این هورمون باال است، و به مدت هفته اول تا دهم، نر •

 پروژسترون -2

لوتئوم این هورمون را ترشح می کند، و هنگامی که تخم های بالغ را آزاد می کنید  شایع ترین هورمون در طول بارداری است. غده کورپوس •

 در تخمدان حاضر است.

http://www.kermany.com


 
 

ناشناس موجود در  DNAدو مورد از مهمترین عملکرد های این هورمون آرامش بخشیدن به رحم و کمک به سیستم ایمنی برای انطباق با 

 جنین است.

 استروژن -3

 عمدتا به وسیله تخمدان، قشر آدرنال، و همچنین جف و جنین تولید می شود.

 برخی از وظایف مهم استروژن عبارتند از:

 کنترل مناسب روی چرخه قاعده گی •

 رشد موارد ثانویه در بدن مانند رشد مو •

 رشد جفت و رشد سینه ها •

 کنترل دیگر هورمون های بارداری •

 کنترل تعادل هورمونی جنین و غیره •

 تغییر خلقی در برابر هورمون های بارداری

عدم تعادل هورمونی است. این تغییر، به نوبه خود، سطح انتقال دهنده های تغییر خلقی در طول بارداری بسیار شایع است، و دلیل اصلی آن 

عصبی را کاهش می دهد. انتقال دهنده های عصبی مجموعه ای از مواد شیمیایی حاضر در مغز است که انواع خلق و خو را کنترل می کند. 

ت. برخی فاکتورهای شایع که در طول بارداری منجر به تغییر افسردگی و اضطراب دو مورد از شایع ترین تغییرات خلقی در طول بارداری اس

 خلق می شوند عبارتند از:

 داشتن سابقه درمان افسردگی و مشکالت مربوط به آن •

 وجود بیماری های روحی روانی در خانواده •

 عوارضی که بارداری های قبلی باعثش بودند •

 مادر شدن در سنین پایین •

 سر، بستگان، و دوستانحمایت نشدن از سمت هم •

 تاثیرات فیزیکی هورمون های بارداری:

 :ددر کنار تغییرات روانی، چندین تاثیر مضر فیزیکی هست که به دلیل هورمون های بارداری اتفاق می افتد. شناختن آنها می تواند کمکتان کن
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 حالت تهوع: -1

است. این حالت را به عنوان بیماری صبحگاهی، نیز می شناسیم، اما می تواند در هر زمانی از روز رخ دهد.  hCGمقصر اصلی پشت این مشکل 

بیشتر این حالت را در هفته های هشتم یا دهم تجربه خواهید کرد و زمانی که وارد سه ماه دوم می شوید دیگر خبری از آن نخواهد بود. با 

 هستند برای کاهش عالئم استفاده کنید. B6قرص هایی که حاوی ویتامین  مشاوره می توانید از دمنوش ها و یا

 دفع ادرار مکرر -2

روی بدن افزایش مقدار جریان خون در ناحیه لگن است. ممکن است تعداد دفعات دفع ادرارتان در طول روز افزایش پیدا کند،  hCGدیگر تاثیر  

 می رود.اما با ورود به سه ماه دوم این حالت نیز از بین 

 مرتب مریض شدن -3

بیگانه ای که وارد بدن شده خود را مطابقت دهد. این هورمون با DNAبه سیستم ایمنی بدن کمک می کند تا با  hCGقبال گفتیم که هورمون 

 مریضیانجام چنین کاری در سیستم ایمنی، بدن را ضعیف می کند و در برابر میکروب ها و مریضی ها حساس تر می شوید. در صورت 

 بالفاصله باید با پزشک مشورت کنید و هرگز دارویی را سر خود استفاده نکنید. یبوست نیز در طول بارداری بسیار شایع است.

 خستگی -4

افزایش سطح پروژسترون باعث می شود احساس خستگی و خواب آلودگی کنید. این یکی از عوارض جانبی هورمون های بارداری است که تا 

 ادامه دارد. سه ماه اول 

 ترشح واژینال -5

لزج  وترشح واژینال برای خانم ها کامال شایع است. اما در طول بارداری ترشح با آنچه قبال می دیدید متفاوت خواهد بود. گاهی، ترشح زرد رنگ 

اثیر چون کامال طبیعی است و تاست و در مواقع دیگر به صورت مایع سفید ضخیم خود را نشان می دهد. اصال نباید نگران شوید یا بترسید 

 استروژن در بدن است. برای التیام مشکالتی مانند بوی بد یا خارش با پزشک خود مشورت کنید.

 اختالالت پوستی -6

مالسما یکی از اختالالت پوستی است که در آن لکه های تیره روی پوست ظاهر می شوند. این حالت بین زنان باردار کامال شایع است. این 

پروژسترون افزایش می یابد، و عاملی که رنگ بدن را کنترل می کند، مالنین بیش از حد فاق بدان دلیل رخ می دهد که ترشح استروژن و ات

 طبیعی ترشح می شود. حاله اطراف سینه ممکن است به دلیل هیپرپیگمانتاسیون تیره رنگ شود.

 نکاتی ساده برای بازگرداندن تعادل هورمونی

 : دعدم تعادل هورمونی می تواند مشکالت فراوانی را ایجاد کند، بیایید نگاهی بکنیم به اینکه چگونه می توان از این عدم تعادل پیشگیری کر
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 پیاده روی و مقداری ورزش سبک بسیار سودمند هستند، اما هرگز نباید ورزشتان خیلی سنگین شود.ورزش:  •

ی هوس مصرف نوشیدنی های حاوی کافئین را در خود بگیرید، چون سطح هورمون کورتیزول را افزایش باید جلوکنترل کافئین دریافتی:  •

 می دهد و مانع فعالیت غده های تیروئید می شود. 

قبل از اینکه این قسمت را بخوانید، همیشه به خاطر داشته باشید مکمل ها را نمی توانید به انتخاب خود مصرف مکمل های ضروری:  •

، و ماکارو تاثیر فوق العاده ای روی 3کنید و باید با تشخیص و تجویز دکتر استفاده شوند. مکمل هایی مانند روغن گل پامچال، امگا  مصرف

 تنظیم مجدد هورمون ها دارند.

ه کمک نارگیل بچربی های غیر اشباع و کلسترول های با کیفیت به تعادل هورمون ها کمک می کند، و اینجاست که روغن روغن نارگیل:  •

 می اید.

تاثیر فوق العاده ای روی ثبات هورمونی دارد چون مانند یک هورمون عمل می کند. در کنار گذراندن مدت  Dحضور ویتامین : Dویتامین  •

 نیز استفاده کنید، البته با تجویز پزشک. Dزمانی زیر نور خورشید می توانید از مکمل های ویتامین 

ازه کافی بخوابید و استراحت کنید، و تا جای ممکن استرس را از خود دور کنید، این کار سطح کورتیزول در بدن را به اندکاهش استرس:  •

 تحت کنترل در می آورد.

این کار اشتباه بسیار بزرگی است که متاسفانه توسط بسیاری از خانم های باردار انجام می شود. از قرص های اضافی استفاده نکنید:  •

 ی اضافی نباید در طول بارداری استفاده کنید. مهمترین چیزی که قبل از مصرف دارو باید انجام دهید مشورت با پزشک است.هیچ دارو

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 آیا خوردن روزانه غذای مایکروفری بد است؟

 

شده، پاپ کورن و یا سیب زمینی، مایکروفرها روشی سریع برای گرم کردن غذا هستند. هرچه می خواهد باشد، باقی مانده غذاها، غذای منجمد 

روارد و اقابلیت گرم کردن غذا تنها در چند دقیقه بسیاری از مردم را متقاعد کرده که از این وسیله استفاده کنند. با وجود اینکه مرکز بهداشت ه

 ذا با مایکروفر ضرری ندارد، اما همچنان برخی افراد از استفاده آن می ترسند.مرکز بهداشت جهانی اعالم کرده اند که گرم کردن غ

در واقع، در مقایسه با دیگر روش های پخت، مایکروفر می تواند ارزش غذایی برخی غذاها را افزایش دهد، چون زمان پختش کم است. اگر 

 تش تاثیر بگذارد.مایکروفر مهر و موم درستی نداشته باشد این می تواند روی سطح امنی

 همچنین مایکروفر کردن غذاهایی که درون ظرف پالستیکی قرار دارند اصال توصیه نمی شود.

دیگر موردی که برای مایکروفر کردن روزانه غذاها باید مورد توجه قرار بگیرد این است که چه غذایی را گرم می کنید؟ آیا بیشتر غذاهای 

 یا غذاهای غیر فرآوری شده؟مخصوص مایکرفر را استفاده می کنید 

غذاهایی مانند پیتزاهای فریز شده، و دیگر غذاهای نیمه پخته و بسته بندی شده، مخصوص مایکروفر هستند و بهتر است که هر روز استفاده 

 نشوند.

 ؟مایکروفر چگونه غذاها را می پزد

نیستند می پزد. این موج ها با موج های رادیویی یکسان هستند. مایکروفر غذاها را با موج های انرژی که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده 

 لانرژی مایکروفر در درجه اول ملکول های آب و ملکول هایی که در آرایش شبیه به آب هستند را تحت تاثیر قرار می دهد. موج مایکروفر ملکو

 های آب را به لرزش ر می آورد، بنابراین گرما ایجاد می شود.
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 زانه از مایکروفر ایمن است؟آیا استفاده رو

بر اساس اظهارات سازمان بهداشت جهانی، اگر مالحظات امنیتی را رعایت کنید و همانطور که باید از مایکروفر استفاده نمایید خطری وجود 

 نخواهد داشت.

. موج های مایکروفر فقط زمانی آزاد می یکی از نگرانی هایی که درباره مایکروفر وجود دارد این است که موج هایش را به اطراف متساعد نکند

 شوند که فعال شود، مانند زمانی که یک چراغ را روشن می کنید. اگر مایکروفر آسیب دیده باشد و یا درست مهر و موم نشده باشد، ممکن است

 خطر بیرون رفتن موج ها از مایکروفر وجود داشته باشد.

 ما ایمن باشد و جایی از آن آسیب دیدگی نداشته باشد.باید قبل از استفاده چک کنید که مایکروفر حت

آسیب موج های مایکروفر بیشتر حرارتی است و اگر طوالنی مدت در برابر آن قرار بگیرید بافت های حساس مانند اطراف چشم و بیضه ها 

 ممکن است آسیب ببینند.

 زیادی در معرضش باشید، مایکروفرها به این اندازه انرژی ندارند. البته این تنها موقعی اتفاق می افتد که حرارت باال باشد و مدت زمان

 اغذاهای مایکروفری رادیو اکتیو ندارند و وقتی از مایکروفر بیرون آورده می شوند از خود انرژی متساعد نمی کنند. درست مانند المپ که ب

 جی از خود منتشر نمی کند.خاموش شدنش دیگر نوری نمی دهد مایکروفر نیز وقتی خاموش می شود دیگر مو

 چه غذاهای مایکروفری هر روز استفاده می کنید؟

بپزند؟ و  عاگر هر روز از مایکروفر استفاده می کنید، باید نگاه دقیق تری به انتخاب غذایی خود داشته باشید. آیا سبزیجات را گرم می کنید تا سری

 یا مقدار زیادی غذای فرآوری شده منجمد می خورید؟ 

طور کلی غذاهای منجمد، پیتزا ها و دیگر میان وعده های اینچنینی کالری، کربوهیدرات تصفیه شده، چربی، سدیم، مواد نگهدارنده، بسیار به 

 باالیی دارند و سودشان برای بدن ناچیز است.

 ازه تری باشید.اگر از مایکروفر برای گرم کردن این نوع غذاها استفاده می کنید، بهتر است به فکر جایگزین های ت

 محدود کردن کاهش مواد مغذی

سازمان بهداشت جهانی می گوید استفاده از مایکروفر در مقایسه با دیگر روش های پخت می تواند مواد مغذی غذاها را حفظ کند. برخی مواد 

 ، به حرارت و پخت و پز مایعات حساس هستند.C، و ویتامین Bمغذی مانند ویتامین های گروه 

از روش مایکروفری به جای دیگر روش های پخت و پز می تواند زمان پخت و پز را کاهش دهد و جلوی از بین رفتن مواد مغذی غذاها  استفاده

 را بگیرد.
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 دشواری در کنترل کیفیت

شود.  تناسب پختهمایکروفر کردن قطعات بزرگ غذا شاید زیاد مناسب نباشد، چون ممکن است حرارت به تمام غذا نفوذ نکند و به صورت نا م

 همچنین، تفاوت بین غذاهای پخته شده با مایکروفر در مقایسه با دیگر روش های پخت می تواند بسیار متفاوت باشد.

 اگر در حال پخت به دنبال کیفیتی خاص هستید، استفاده از دیگر روش های پخت اختیار بیشتری را به شما می دهد.

روفر کردن قطعات بزرگ گوشت، معموال توصیه نمی شود. برخی بخش های گوشت ممکن است نپخته به دلیل پخته شدن نابرابر غذا، مایک

 بماند و احتمال بیماری غذایی افزایش پیدا کند.

 خطرات بالقوه غذاهای مایکروفری

ه توصیه می تاثیر بگذارد. همیشاگر از مایکروفری کهنه یا مدلی که به خوبی بسته نمی شود استفاده می کنید. می تواند روی امنیت مایکروفر 

د و یا یشود از مایکروفری استفاده کنید که دارای استاندارد های جهانی باشد. و اگر مایکروفری قدیمی باشد و یا به درستی کار نکند، تعمیرش کن

 یکی جدید بخرید.

، است که در صورت پخته شدن BPAده ای چون مایکروفر کردن غذاها در پالستیک اصال توصیه نمی شود. پالستیک حاوی مواد تشکیل دهن

 در دمای باال می تواند به غذا بچسبد.

 دیگر روش های پخت

وش راگر مطمئن نیستید که مایکروفرتان درست کار می کند یا خیر و یا هنوز مردد هستید که اصال استفاده بکنید یا خیر، می توانید همیشه از 

 های پخت دیگر استفاده کنید.

داشته باشید محدود کردن زمان پخت می تواند ارزش مواد مغذی غذا را افزایش دهد. همچنین مواردی مانند سبزیجات را به جای به خاطر 

 اینکه آب پز کنید بهتر است بخار پز کنید، تا ارزش غذایی شان حفظ شود.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 اصلمف بهتر انعطاف برای حرکت 9

 بررسی

ورزش های قدرتی و کششی برای عضالت مفید هستند و ورزش های هوازی نیز برای قلب، اما مفاصل چه؟ مفاصل با استخوان ها، عضالت، 
تاندون ها، رباط ها و غضروف ها همراه است، و این سیستم اسکلتی عضالنی است که به ما اجازه راه رفتن، دویدن، پریدن، و حرکت به هر 

ه می خواهیم را می دهد. بر خالف عضالت مفاصل رگ مستقیمی برای تغذیه شدن ندارند. اگر مفصل بی حرکت بماند منحط می شود. سمتی ک

 .پس مفاصل برای درست کار کردن نیاز به حرکت دارند

 چرا انعطاف عضالت مهم است؟

 

گرفتگی جلوگیری کند، همچنین چنین ورزش هایی می تواند از عدم تعادل هر روز انعطاف دادن به مفاصل می تواند آنها را سالم نگه دارد و از 
عضالنی بدن و آرتروز نیز پیشگیری کند. انعطاف دادن به عضالت وسعت حرکت را افزایش می دهد و ورزش را نیز برایتان ساده تر و لذت 

گی را کاهش می دهد. در ادامه تمریناتی را برایتان در بخش تر می کند. ورزش دادن مفاصل عضالتتان را قوی خواهد کرد و خطر آسیب دید
نظر گرفته ایم که می توانید با آنها مفاصل کل بدن را به کار بگیرید، هر روز صبح که بیدار شدید کافیست مدتی را به انجام این روتین 

 .اختصاص دهید، تا نتایج شگفت انگیز آن را ببینید

1- Neck Circles 
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ل دنیای امروز ساعت ها پشت کامپیوتر می نشینیم و یا همیشه سرمان پایین و روی گوشی هوشمندمان است، که متاسفانه در فرهنگ دیجیتا
باعث جلو آمدگی شکل سر و گردن در بعضی افراد شده. جلو آمدگی سر باعث سفتی مفاصل در ستون فقرات گردنی، و کشیده شدن عضالت در 

دهیم:  انجامش چطور  گردن یکی از راه های ساده و تاثیر گذار برای جلوگیری از این اتفاق است. پشت گردن و شانه ها می شود. چرخش
حرکت را باید با حالتی مناسب آغاز کرد: بایستید و پاها را به عرض شانه باز کنید، زانوها را مقداری خم کنید، شکم را به طرف داخل 

ها کمی عقب کشیده شود و گردن با ستون فقرات در یک خط قرار داشته باشد. چانه را روی ها دو طرف بدن قرار بگیرند، شانه  دست بکشید، 
قفسه سینه بیاندازید، به آرامی گوش سمت راست را به طرف شانه راست ببرید، سرتان را آرام به سمت عقب بیاندازید و سپس گوش چپ را به 

مرتبه به یک سمت و به  02تا  5یایید. قبل از اینکه جهت گردش سر را تغییر دهید طرف شانه چپ بیاورید، خیلی آرام دوباره به نقطه شروع ب
 .حالتی که گفته شد سر را بچرخانید

2- Backstroke 
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توپ و گودی شانه انعطاف پذیر ترین مفصل در بدن انسان است. اما به دلیل حالت بدن اشتباه، این انعطاف در طول زمان ممکن است خراب 
هایی مانند محل کار که ساعت ها در یک حالت می نشینید باید مدتی را به حرکت دادن مفاصل اختصاص دهید تا برای فرم بدنتان شود. در جا

ت سمشکل به وجود نیاید. با این حرکت شانه می توانید تاثیر منفی را از این قسمت بدن دور کنید. چگونه انجامش دهیم: در حالی که یکی از د
یرون و جلو بدن بلند می کنید و به آرامی و دایره وار به طرف عقب می برید و می چرخانید دست ها را صاف نگه دارید و آرنج را ها را به طرف ب

ها  هقفل کنید. وقتی این حرکت را انجام می دهید از چرخیدن میان تنه جلوگیری نمایید. وقتی دست ها را باال می برید بدون باال انداختن شان

یک جهت حرکت را تکرار کردید همین کار را در جهت مخالف  در مرتبه 02 تا 02 اینکه از بعد عضله دو سر را نزدیک گوش کنید. سعی کنید 
 .تکرار کنید

3- Elbow Kickback Swoop-Around 
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در حالی که صافی کمر چگونه انجامش دهیم:   .تحقیقات نشان داده کشش تصاعدی یکی از بهترین روش ها برای درمان سفتی مفاصل است
درجه خم شده اند در طول دو سمت قفسه سینه  82را حفظ می کنید خود را روی ران ها رو به جلو خم کنید. آرنج ها را در حالتی که به صورت 

وان ر خود بکشید. دست ها را مشت کنید. دست ها را به طرف پشت خود صاف کنید و بکشید، کف دست ها رو به هم باشند. در یک حرکت
 .مرتبه تکرار کنید 02تا  5دستها را از پشت خود به طرف جلو بیاورید ) مانند تصویر (، سپس دوباره به حالت اول بازگردید. این حرکت را 

4- Pelvic Circles 
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طوری طراحی شده اند که عضالت، تاندون ها، و رباط ها  .هر بار که می پرید و به زمین فرود می آیید چیزی هست که ضربه را جذب می کند
 رهمه این کارها را انجام دهند. در سراسر ستون فقرات کمری به دیسک هایی نیاز دارید که ضربه را جذب کنند. اگر چیزی در ستون فقرات دچا

کشیدگی عضله، و مشکل شود، این وزن و فشار روی عضالت، تاندون ها و رباط ها وارد می شود، و به مرور زمان تبدیل به رگ به رگ شدن، 
 ددرد زانو و پایین کمر می شود. با این حرکت می توانید مفاصل لگن و ستون فقرات کمری خود را بهبود ببخشید. چگونه انجامش دهیم: بایستی

می چرخانید پاها را و پاهای خود را به عرض ران ها باز کنید، و دو دست را روی پهلوهای خود بگذارید. در حالی که ران ها را به حالت دایره ای 

 .مرتبه تکرار کنید 02تا  5ثابت نگه داشته و هسته بدن را نیز منقبض کنید. برای هر جهت حرکت را 

5-  Cat Cow 
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این حرکت یوگا برای باز کردن ستون فقرات صدری و روان کردن دیسک بسیار عالی است. اگر ستون فقراتتان قفل شده باشد، مسلما در ستون 
نی و کمری دچار مشکل خواهید شد. وقتی ستون فقراتتان از هم ترازی خارج می شود، مشکالت عصبی خود را نشان می دهند. حتی فقرات گرد

اگر هم دچار مشکالت عصبی نشوید، دچار مشکالت تعادلی و الگوهای حرکتی اشتباه می شوید. بنابراین بهتر است با این حرکت به ثبات در 

حرکت را روی دست ها و زانوها شروع کنید، ستون فقرات در حالت  :صالح عصبی کمک کنید. چگونه انجامش دهیمساختار ستون فقرات و ا
 طبیعی باشد، در حالی که به کمر خود قوس می دهید و سر و دنبالچه خود را باال می برید نفس را به طرف داخل بکشید. اجازه دهید معده به

وباره کمر را گرد می کنید نفس را بیرون دهید، ناف را به طرف ستون فقرات داخل بکشید، و چانه را به طرف زمین پایین برود، در حالی که د
 .مرتبه ادامه دهید 02قفسه سینه بچسبانید. سپس دوباره تکرار کنید. این حرکت را تا 

6- Windshield Wiper 

http://www.kermany.com


 
 

 

نشان داده بیشتر بیمارانی که از درد پایین کمر شکایت داشتند با انعطاف انعطاف ران ها می تواند باعث تسکین درد پایین کمر شود. تحقیقات 
بی ثبات  تدادن به این قسمت از مفاصل بهبود پیدا کرده اند. اگر ران ها انعطاف پذیر نباشند، بدن پایین کمر یا زانو را به خاطر ناتوانی در حرک

عضله زانو، همگی مستقیم به انعطاف ران ها باز می گردد. چگونه انجامش دهیم: می کند. درجه باالی درد پایین کمر و آسیب ها، و کشیدگی 
رج ادر حالی که زانو ها را جلوی خود خم کرده اید روی زمین بنشینید، پاها باید صاف روی زمین و نزدیک باسن قرار بگیرد، و دستها نیز در خ

ید، استخوان نشیمنگاه را روی زمین نگه دارید. بدون اینکه پایین پا را از روی زمین بدن و پشت ران ها قرار بگیرد. زانوها را به یک سمت بینداز
 .مرتبه تکرار کنید 02بلند کنید زانوها را دوباره به مرکز بیرون بیاورید، و سپس به سمت دیگر ببریدشان. این حرکت را تا 

7- Knee Circles 
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انعطاف مفاصل ران ها است. این تمرین چرخش زانو نه تنها عضالت تاندون ها و رباط های یکی از دالیل ادامه پیدا کردن درد از دست رفتن 
ال خم ااطراف زانو را آزاد می کند، بلکه روی ران نیز تاثیر می گذارد. چگونه انجامش دهیم: به حالت ایستاده شروع کنید، یک زانو را به طرف ب

بود با یک صندلی یا دیوار تعادل خود را حفظ کنید. پای خود را مستقیم به طرف بیرون بکشید  کنید طوری که ران با زمین موازی شود. اگر الزم
ردید کدر حالی که پاشنه پا را به طرف خارج ران می آورید زانو را بچرخانید. سپس زانو را برگردانید و به طرف باال و جایی که حرکت را شروع 

 .به حرکت را تکرار کنیدمرت 02بازگردانید. برای هر پا در دو جهت 

8- Ankle Circles 
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دارید.  زبه حرکت در آوردن مچ پا شاید تنها چیزی باشد که برای بهبود یافتن از آسیب های آزار دهنده دویدن و باالخره رها شدن از زانو بند نیا
ها را از  دهیم: بایستید یا بنشینید و یکی از پاشنه با این حرکت مچ پا می توانید به سادگی روی مفاصل و عضالت پا کار کنید. چگونه انجامش

ه گزمین بلند کنید، انگشتتان پا را به طرف ساق پا بکشید. ساق پای خود را به اطراف بچرخانید و در تمام طول حرکت انگشتان پا را کشیده ن

 .ار کنیدمرتبه در دو جهت برای یک پا انجام دهید و سپس روی پای دیگر تکر 02دارید. حرکت را 

9- Wrist Rolls 
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ت از مهر روز بیشتر وقتتان را مشغول کار با کامپیوتر هستید؟ در باشگاه وزنه های سنگین بلند کرده اید؟ این فشارها می تواند انعطاف این قس
را غیر ممکن کند. این دست ها را کاهش دهد. گاهی چنین مشکلی می تواند انجام ورزش هایی مانند شنای سوئدی و برخی از حرکات یوگا 

تمرین می تواند باعث بهبودی تان شود. چگونه انجامش دهیم: در حالی که دست ها را به طرف جلوی خود دراز کردید، دست ها را کامال باز 

 .مرتبه تکرار کنید 02کنید، انگشتان خود را به طرف ساعد خود برگردانید و سپس به طرف پایین ببرید، این حرکت را 

داندن انعطاف مفاصلبازگر  
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یک عیب در مفصل می تواند کل بدن را تحت تاثیر قرار دهد چون چون قسمت های منحصر به فرد بدن انسان، به صورت تعاملی کار می کنند 
ی شود این م نه مستقل. تا جایی که آسیب دائمی به مفصل وارد نشود می توانید محدوده حرکتی از دست رفته را دوباره بدست بیاورید. توصیه

 .تمرینات مفصل را هر روز انجام دهید، تا بدنتان ثبات داشته باشد، بدن بدون ثبات از کار افتاده می شود
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 چه چیزی نوشابه ها را اینقدر اعتیاد آور کرده؟

 

تی درباره ابر اساس گفته های کمپانی کوکاکوال، کافئین موجود در نوشیدنی هایشان، اعتیاد آور به حساب نمی آید. البته آنها پذیرفته اند که ابهام

میلی لیتر  332اعتیاد آور بودن وجود دارد، اما اظهار کرده اند مردم بدون مشکل حادی می توانند نوشیدنی های حاوی کافئین را کنار بگذارند. در 

 میلی گرم کافئین است.  022میلی گرم کافئین وجود دارد، در مقایسه با این مقدار یک فنجان قهوه حاوی  30نوشابه کوکاکوال حدود 

ه اند که تدر کنار کافئین، کوکاکوال یک ترکیب بحث برانگیز دیگر هم دارد که می تواند روی اعتیاد تاثیر بگذارد: قند. برخی تحقیقات اظهار داش

 قند با اعتیاد در ارتباط نیست، اما برخی تحقیقات هم رابطه این دو را به وضوح نشان داده اند.

؟ هدر کنار کافئین و قند چیز دیگری هم برای اعتیاد پیدا کردن وجود دارد؟ آیا می تواند طعم گازدار نوشابه باشد؟ نوشابه های بدون قند چ

چنان ادامه دارد، و متخصصان بر این عقیده هستند که کاهش مصرف نوشابه برای هر کسی می تواند سودمند ابهامات درمورد نوشابه ها و هم

 باشد.

 مقصر قند است؟

 نوشابه ها یکی از منابع اصلی قند در برنامه غذایی بسیاری از افراد هستند. کاهش مصرف قند، مخصوصا از نوشیدنی ها، به دالیل زیادی از

ش وزن توصیه می شود. بسیاری از افرادی که غذاها و نوشیدنی های قندی مصرف می کنند ترک کردن آنها برایشان بسیار جمله سالمت و کاه

 دشوار است.

 آیا این اعتیاد شبیه به اعتیاد به مواد مخدر است؟ برخی از محققان چنین عقیده ای دارند اما نه همه آنها.
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به دنبال جوابی برای سوال آیا نوشابه اعتیاد آور است یا خیر کار کردند. محققان اظهار داشتند  انجام گرفت، محققان 0228در بررسی که سال 

ایده اینکه بعضی غذاهای خاص مانند قندها، اعتیاد آور هستند محتمل است، چون مسیر های مغزی که به سیستم پاداش طبیعی پاسخ می دهند 

 با مواد مخدر نیز می توانند فعال شوند. 

 یشاتی که روی موش ها انجام شد نشان داد آنها می توانند به قند اعتیاد پیدا کنند، بنابراین محققان فرض را بر این می گذارند که همینآزما

 اتفاق برای انسان نیز ممکن است رخ بدهد.

نظر فیزیکی معتاد خود کند و یا نقشی در انجام گرفت، نتیجه گرفته شد که قند نمی تواند انسان را از  0202با این حال در یک بررسی که سال 

 اختالالت تغذیه ای ایفا کند.

 Sweet Preference, Sugar Addiction and the Familial History ofمنتشر شد ) 0202در مقاله ای که سال 

Alcohol Dependence: Shared Neural Pathways and Genes  گفته شد ممکن است برای اعتیاد به قند یک جزء )

 مژنتیکی وجود داشته باشد. جالب است بدانید، کودکانی که پدرانشان الکلی بوده اند بیشتر در خطر مصرف زیاد قند هستند، مصرف زیاد قند ه

 نقشی ژنتیکی در افراد وابسته به الکل و مواد مخدر بازی می کند.

اطر قندشان اعتیاد آور شده اند؟ برای بعضی افراد قند می تواند اعتیاد آور باشد، اما همچنان به تحقیقات بیشتری نیاز پس، آیا نوشابه ها به خ

 است. برخی افراد با فاکتورهای خاص ژنتیکی ممکن است به غذاهای خیلی شیرین معتاد شوند.

 مقصر کافئین است؟

فئین در مقادیر پایین و متعادل برای بیشتر افراد بی خطر است، اما کافئین را نیز می توان انجام گرفت نشان داد کا 0203تحقیقاتی که در سال 

 مانند مواد مخدر دید. وابستگی به کافئین یه اختالل واقعی است، اما تنها بخش کوچکی از افراد کامال به کافئین وابسته هستند.

 یا هوشیار تر شوید، اما این بدان معنا نیست که بدنتان به کافئین اعتیاد پیداممکن است پس از مصرف کافئین احساس بهتری داشته باشید و 

 کرده.

 تحمل کافئین شامل یک واریانس فردی می باشد، اما مصرف یک وعده نوشابه مقدار اندکی کافئین به بدن می رساند.

ان دریافت کنید، اگر مقدار مصرف کافئین باال باشد و ناگه با این حال، اگر مصرف نوشابه تان باال است، ممکن است مقدار قابل توجهی کافئین

 مصرف آن را متوقف کنید با عالئم ترک مواجه خواهید شد.

اشد، بشرکت کوکاکوال اعالم کرده است که کافئین موجود در نوشیدنی هایشان نمی تواند اعتیاد آور باشد، اما اگر مقدار مصرف نوشابه تان باال 

میلی گرم کافئین  422اظهار داشته که  FDAدانشگاه جان هاپکینز،  0204یک عادت اعتیاد آور شود. با توجه به مقاله سال می تواند تبدیل به 

 در روز مشکلی برای افراد در پی نخواهد داشت. بیشتر افراد در روز تقریبا نصف این مقدار کافئین مصرف می کنند.
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در طول روز زیاد نوشابه بنوشد، ممکن است به آن مقدار کافئین اعتیاد پیدا کند. در ضمن برخی جدای آنچه کوکاکوال ادعا می کند، اگر شخصی 

 افراد به کافئین ساده تر از دیگر موارد معتاد می شوند.

 نوشابه رژیمی چه؟

شان دون قند آنقدرها هم که نتغییر نوشابه معمولی به نوشابه رژیمی می تواند موجب کاهش مقدار زیادی کالری شود، اما این نوشیدنی های ب

 می دهند پاک و معصوم نیستند! برخی تحقیقات نشان داده ند شیرین کننده های بدون کالری، مانند آنهایی که در نوشابه های رژیمی استفاده

های شیرین تاثیر می شود، می توانند با تاثیر روی سوخت و ساز بدن، هورمون ها، حس چشایی، و باکتری های روده، روی ولع مصرف غذا

 بگذارند.

ای ه محققان هنوز نتوانسته اند تمام تاثیراتی که شیرین کننده های بدون کالری می توانند روی بدن بگذارند را آشکار کنند. ممکن است نوشابه

 وند.رژیمی روی اعتیاد به چیزهای شیرین تاثیر بگذارند و به مرور زمان موجب افزایش میل به خوردن غذاهای شیرین ش

 بهتر است مصرف نوشابه های رژیمی را هم تا جای ممکن کاهش دهید چون این نوشیدنی ها نیز تاثیرات منفی خود روی بدن را دارند.

 نتیجه گیری: اگر به نوشابه معتاد هستیم، چطور آن را ترک کنیم؟

یدنی تیاد آور نیست، بسیاری از مردم حس می کنند به این نوشبا وجود اینکه برخی کمپانی های تولید نوشابه ادعا می کنند نوشیدنی هایشان اع 

 های قندی معتاد شده اند و کنار گذاشتنشان برایشان دشوار است. برخی تحقیقات می گویند قند می تواند روی مغز تاثیر بگذارد، مخصوصا در

 ده اند.افرادی که شاخص های ژنتیکی خاص دارند. حیوانات آزمایشگاهی نیز به قند معتاد ش

دن کنید ب کافئین موجود در نوشابه بسیار پایین است، اما اگر مقدار قابل توجهی از آن را استفاده کنید، ممکن است دوز باالیی از کافئین را وارد

 که این خود اعتیاد آور است. برخی افراد نیز خیلی زود به کافئین معتاد می شوند.

 چه کار باید بکنیم؟اگر حس کردیم به نوشابه معتاد شده ایم 

 دبا توجه به تحقیقات برای رهایی از اعتیاد نوشابه های قندی یا نوشیدنی های رژیمی بدون کالری از گوشت بوقلمون سرد استفاده کنید. شای

 خیلی سخت باشد، اما مغز به خود استراحت می دهد.

این کار ممکن است چالش برانگیز باشد، چون در طول انجام این کار  توصیه می شود تمام قند ها و شیرین کننده های مصنوعی را محدود کنید.

 به جای استفاده از غذاهای آماده و بسته بندی شده باید خودتان غذایی که می خورید را آماده کنید.

هرگز تسلیم  بگیرید.اگر سعی دارید به کلی نوشیدنی های قندی را کنار بگذارید و موفق شوید، بهتر است از یک متخصص و کارشناس کمک 

 نشوید مزایای قطع مصرف نوشابه ارزش تالش را دارد.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 یوگا می تواند باعث تسکین آسم شود؟

 

ذارد. در یک بگ خبرهای خوب برای کسانی که از آسم رنج می برند: یوگا می تواند روی عالئم و کیفیت زندگی مبتالیان به آسم تاثیر مثبت

 بررسی جدید که روی چندین آزمایش انجام شده، محققان به این نتیجه رسیدند که یوگا می تواند روی بیماری آسم تاثیر مثبت بگذارد.

 میلیون انسان در جهان را تحت تاثیر خود 322آسم بیماری مزمن راه های تنفسی است که نفس کشیدن را برای فرد دشوار می کند، و حدود 

 قرار داده. نشانه های آن معموال عبارتند از خس خس، سرفه کردن، تنگی قفسه سینه و کوتاه شدن نفس. 

مرد و زن در کشورهای مختلف می  0248سال انجام شده بودند، و شامل  4هفته تا  0تحقیقی که محققان مورد بررسی قرار دادند، به مدت  05

مورد از این تحقیقات تنها روی تاثیر  2سال مبتال به آسم خفیف تا متوسط بودند.  03اه تا بیش از م 2شد. اکثریت افراد شرکت کننده به مدت 

 د. نتنفس در ورزش یوگا تمرکز کرده بودند، اما دیگر تحقیقات تمام جنبه های یوگا از جمله تنفس، حرکات و مدیتیشن را مد نظر قرار داده بود

یوگا می تواند کیفیت زندگی مبتالیان به آسم را بهبود ببخشد، اما محققان می گویند باز هم برای اثبات  در تمام این تحقیقات ثابت شده بود که

 کامل آن نیاز به تحقیقات جامع تری است.

اینکه یوگا به تنفس و کنترل استرس کمک می کند به صورت گسترده ای شناخته شده، هر دوی این موارد برای بهبود بیماری آسم مفید 

ند. تمریناتی مانند نفس عمیق و ریلکسیشن و همچنین حرکاتی که به باز شدن قفسه سینه کمک می کند برای این بیماران توصیه می هست

 شود.

ای ه تحقیقات علمی متعددی با محاسبه نشانگرهای بیولوژیکی، نشان داده اند، که یوگا قابلیت کاهش التهاب را دارد. آسم نتیجه التهاب در راه

 است، پس قابلیت کاهش التهاب یوگا می تواند از این نظر نیز به کاهش عالئم آسم کمک کند.  تنفسی
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دکتر ربکا نورمنسل، متخصص بیماری های التهابی می گوید: بسیار مهم است که افراد مبتال به آسم به مصرف داروهایی که برایشان تجویز 

 اب می آید و بدون دستور پزشک نمی توان آن را جایگزین کامل دارو دانست.شده ادامه دهند، یوگا در واقع یک تمرین کمکی به حس

م اورزش یوگا عالوه بر اینکه به بهبود آسم کمک می کند مزایای فراوان دیگری نیز دارد، پس ارزشش را دارد تا چند جلسه در هفته را به انج

 بعضی حرکات یوگا بپردازیم.

 کرمانی ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر
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 بهترین و بدترین غذاها برای آسم

 .آنچه می خوریم می تواند روی آسم تاثیر بگذارد؟ با اینکه تحقیقات هنوز به نتیجه قطعی نرسیده اند اما نکاتی هست که واقعا تاثیر دارد

کارها هست که انجام آنها کمکتان می کند، در ادامه غذاهایی را به شما برنامه غذایی وجود ندارد که آسم را درمان یا از بین ببرد، اما برخی 

 معرفی می کنیم که با خوردن بعضی از آنها به ریه های خود کمک کرده اید و با نخوردن بعضی دیگر از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می کنید.

 سیب ) خوب (

 

باید بگویم این میوه برای ریه ها نیز مفید است. تحقیقات نشان داده افرادی که در  اگر برای مصرف روزانه سیب به دلیل بیشتری احتیاج دارید

درصد کمتر در خطر آسم قرار داشتند. محققان بر این  30عدد سیب میل می کردند در مقایسه با کسانی که این کار را نمی کردند  5تا  0هفته 

کن است دلیل این تاثیر مثبت باشند. فالونوئیدها در واقع می توانند راه های تنفسی را باز فالونوئیدها نام دارند، ممباورند ترکیباتی در سیب که 

 کنند.

 طالبی ) خوب (
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پتانسیل یک آنتی اکسیدان را دارد، که می تواند با از بین بردن رادیکال های آزاد آسیب به ریه را ترمیم کند. در یک تحقیق که روی  Cویتامین 

را دریافت می کردند، کمتر از  Cکودکان پیش دبستانی ژاپنی انجام شد، محققان دریافتند آن دسته از کودکانی که بیشترین مقدار ویتامین 

 ر خطر ابتال به آسم بودند.دیگران د

را همچنین می توانید در بسیاری از میوه ها و سبزیجات دیگر نیز پیدا کنید. از منابع غنی این میوه می توان مرکبات از جمله پرتقال  Cویتامین 

 سرشاری برخوردار هستند. Cو گریپ فروت را نام برد، همچنین کیوی، بروکلی، جوانه گندم، و گوجه فرنگی نیز از ویتامین 

 هویج: ) خوب (
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می  Aهویج معروف است به داشتن بتا کاروتن، یک آنتی اکسیدان دیگر. تحقیقات مقدماتی نشان داده بتا کاروتن در بدن تبدیل به ویتامین 

 شود، و می تواند جلوی آسم ناشی از ورزش را بگیرد.

ها و سیستم ایمنی بدن در بهترین حالت خود ضروری هستند، و حتی می توانند به کاهش این رنگدانه های هویج نیز برای نگه داشتن چشم 

 خطر بیماری قلبی، سرطان و آلزایمر نیز کمک کنند.

ی نبتا کاروتن را تنها در هویج پیدا نمی کنید بلکه دیگر میوه و سبزیجات رنگی نیز حاوی آن هستند، از جمله زرد آلو، فلفل سبز و سیب زمی

 ن.شیری

 قهوه ) خوب (
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می  یتقریبا هر هفته یک تیتر درباره چگونگی تاثیر قهوه ) چه خوب چه بد ( روی بدن می بینید. کافئین در رابطه با آسم نقش آدم خوبه را باز

 کند.

د در قهوه می ین موجودر یک بررسی که روی هفت تحقیق پیشین درباره کافئین قهوه انجام شده بود، محققان به این نتیجه رسیدند که کافئ

برونکودیالتوری است که می تواند جریان هوا را بهبود ساعت عملکرد مسیر های تنفسی را بهبود ببخشد. کافئین  4تواند به مدت بیش از 

 ببخشد. چای را نیز می توان مانند قهوه دانست.

 تخم مرغ ) بد (
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 است، و آسم را نیز می توان از جمله همین واکنش های منفی دانست. واکنش های پوستی مانند کهیر از عالئم شایع مصرف تخم مرغ

آلرژی به تخم مرغ یکی از شایع ترین حساسیت ها در کودکان است و ممکن است با آنها رشد کند. اگر خودتان یا فرزندتان چنین حساسیتی 

رغ یا محصوالت حاوی آن خودداری کنید، این یعنی برچسب دارید ) آلرژی را می توان با آزمایش پوست یا خون تایید کرد ( از مصرف تخم م

 محصوالت را با دقت بخوانید.

 تخم مرغ غذای مفیدی است اما اگر به آن حساسیت داشته باشید توصیه نمی شود.

 دانه کتان ) خوب (
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المون و دیگر ماهی های چرب فراوان است، در س 3و منیزیم. برخی تحقیقات نشان داده امگا  3دانه کتان سرشار است از اسید چرب های امگا 

 و تاثیر مثبتی روی آسم دارد، اما این تحقیقات هنوز در مرحله مقدماتی هستند.

منیزیم شاید دیگر ترکیب سودمند باشد چون باعث استراحت عضالت اطراف نایژه و مسیر های تنفسی می شود، پس آنها را باز نگه می دارد، 

 مان عامل حمله آسمی است.انقباض نایژه در واقع ه

 سیر ) خوب (
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ته تا فسیر حاوی ترکیبات ضد التهابی است. از قدیم تا کنون سیر را به عنوان دارویی برای تسکین انواع بیماری در نظر می گرفتند از بواسیر گر

 عفونت های ویروسی.

د که ن داده وقتی آلیسین وارد بدن می شود، اسیدی تولید می کنسیر حاوی آلیسین است، یک آنتی اکسیدان فوق العاده قدرتمند. تحقیقات نشا

 رادیکال های آزاد را از بین می برد. آیا این خاصیت به التیام آسم کمک می کند؟ به احتمال زیاد.

 شیر ) خوب و بد (

http://www.kermany.com


 
 

 

رژی است. برخی افراد نسبت به شیر آلاطالعات درباره اینکه آیا شیر و محصوالت لبنی تاثیرشان روی آسم منفی است یا خیر کمی پیچیده 

 دارند، که باعث ایجاد خس خس، سرفه، و دیگر مشکالت تنفسی در آنها می شود.

 است، که می توانم عالئم آسم را بهبود ببخشد. Dاز سوی دیگر شیر یکی از بهترین منابع ویتامین 

 است که به آن آلرژی داشته باشید یا خیر.مشخص نیست تاثیر شیر و محصوالت لبنی روی شما چگونه باشد، مهم این 

 بادام زمینی ) بد (
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بادام زمینی می تواند باعث تحریک های کشنده آلژیک در برخی افراد شود و آسم آلرژیک در برخی دیگر شود. اما خاصیت مضر این آجیل شاید 

 فرای این موارد باشد.

 در یک آزمایش مشخص شد کودکان مبتال به آسم، که به بادام زمینی هم آلرژی دارند، بیش از دیگر کودکان در خطر آسم قرار دارند، و حمالت

 استروئیدها بکند.آسمی ممکن است آنها را راهی بیمارستان و استفاده از 

چمن، گربه، گرد و غبار، و گرده درختان نیز آلرژی دارند. همه این موارد  بسیاری از کودکان آسمی با آلرژی به بادام زمینی معموال به علف ها،

 می توانند باعث تحریک حمله آسمی شوند.

 نمک ) بد (
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 اطالعات درباره تحریک کننده بودن نمک نیز جسته و گریخته است، اما با این حال باید نمک را نیز از جمله موارد مضر دانست.

 اب و تنگی مسیر های تنفسی است، و نمک می تواند با حبس آب در بدن باعث ایجاد التهاب شود.از دالیل اصلی آسم الته

افرادی که نشانه های آسم را دارند باید نمک مصرفی خود را کاهش دهند.مزایای کاهش مصرف نمک تنها شامل نمک نمی شود. همچنین 

 ذاهای فرآوری شده وارد برنامه غذایی تان می شود، نه نمکدان آشپزخانه تان.فراموش نکنید بیشترین مقدار نمک از غذاهای رستوران ها و غ

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 بهترین و بدترین غذاها هنگام عادت ماهیانه

 

ا از ماه به آن زمان طاقت فرس –داشتن احساس خستگی، تحریک پذیری، و التهاب آن هم بدون هیچ دلیلی فقط می تواند نشانه یک چیز باشد 

ن یرسیده اید که فقط دوست دارید بمیرید!. اما قبل از اینکه چنین چیزی بخواهید ) یا قبل از اینکه درد این دوره را با یک پاکت چیپس تسک

( می خواهیم چند غذای مناسب برای خانم ها را به شما معرفی کنیم که درد را برایتان تحمل پذیر کند. البته غذاهایی هم هست که نباید دهید 

 بخورید به همین دلیل آنها را هم معرفی کردیم.

 کربوهیدرات های پیچیده میل کنید -1

وصا در دوران قاعدگی. قند موجود در میوه ها می تواند هوس به غذاهای میوه، سبزیجات و غذاهای کامل همیشه دوستانتان هستند، مخص

ود خ شیرین در این دوره را کنترل کند. در این دوره سعی کنید غذاهایی چون زردآلو، پرتقال، آلو، گالبی، خیار، ذرت و هویج به برنامه غذایی

 اضافه کنید.

 کافئین ننوشید -2

 قطع کردن مصرف کافئین می تواند به کاهش التهاب کمک و معده تحریک پذیر را آرام کند. کافئین می تواند اسید معده را افزایش دهد و این

 اصال برای معده ای که همین حاال هم تحریک پذیر است مناسب نیست. 

 غذاهای سرشار از کلسیم میل کنید -3
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 سیم نیاز دارند. برخی منابع سالم کلسیم عبارتند از کلم، بروکلی، ماست و شیر. میلی گرم کل 0022خانم ها روزانه به 

 بیش از حد نمک نخورید -4

د یاگرچه نمک برای سالمت الزم است، اما اگر در مصرفش زیاده روی کنید التهاب و تجمع آب در بدن افزایش می یابد. برنامه غذایی روزانه با

شق چای خوری نمک باشد. بهترین روش برای کنترل نمک دریافتی، پرهیز از فست فود ها و غذاهای میلی گرم و یا یک قا 0322حاوی 

 فرآوری شده است. بیشتر این غذاها حدود دو تا چهار برابر بیشتر از نیاز روزانه تان در خود نمک دارند.

 شکالت تلخ میل کنید -5

درصد یا بیشتر ( می تواند  22گی روزانه یک قطعه شکالت تلخ ) با مقدار کاکائو شکالت دوست دارید؟ هیچ مشکلی نیست. در طول دوران قاعد

به کاهش هوس غذایی کمک کند. بعالوه شکالت تلخ آنتی اکسیدان های مفیدی دارد که به تقویت سروتونین کمک می کند. سروتونین خلق 

 و خو را بهبود می دهد.

 آب را نادیده نگیرید -6

به نظر بیاید، اما بیشتر آب خوردن به بدن کمک می کند آبی که در خود حفظ کرده را آزاد کند، در نتیجه التهاب کاهش  این مورد شاید برعکس

 پیدا می کند. بدن از ترس اینکه آب کافی به آن نرسد در خود آب جمع می کند. پس اگر چیزی را که می خواهد به آن بدهید، بدن نیز آبی که

 ی کند.در خود جمع کرده رها م

 غذاهای سرشار از منیزیم میل کنید -7

 غذاهای سرشار از منیزیم مانند لوبیاها، موز، بادام زمینی، و پوست سیب زمینی می توانند التهاب را در دوران قاعدگی کاهش دهند.

 ویتامین ها را فراموش نکنید -8

می تواند به از بین بردن عالئم  Eاعدگی بسیار مهم است. ویتامین اضافه کردن غذاهای حاوی ویتامین به برنامه غذایی مخصوصا در دوران ق

می تواند به التیام التهاب و  B6را می توانید در شاهدانه، و زرده تخم مرغ پیدا کنید. ویتامین  Eسندرم پیش از قاعدگی کمک کند. ویتامین 

و زینک به سالمت تخمدان و دستگاه تناسلی  Cدر نهایت ویتامین را در سیب زمینی، موز و غالت پیدا کنید.  B6بهبود خلق و خو کمک کند. 

را می توانید در گریپ فروت، لیمو ودر کل در مرکبات پیدا کنید، زینک را نیز می توانید در تخم کدو   Cخانم ها کمک می کنند. ویتامین 

 حلوایی و کدو تنبل پیدا کنید.

 کمی هم غذاهایی که دوست دارید بخورید -9
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ند باعث واقبل از اینکه از جای خود بپرید و به سراغ غذاهای پنیر دار و ماکارونی بروید، اجازه دهید توضیح دهم: در این دوره تنها چیزی که می ت

م وآرامش خیلی از خانم ها شود همین تنقالت و غذاهای پرکالری است، پس باید مواظب باشیم دچار پرخوری نشویم اما در کنارش خود را محر

 هم نسازیم. خوردن پروتئین بدون چربی و فیبر می تواند به ثبات قند خون کمک کند، در نتیجه جلوی پرخوری ها را بگیرد. 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 این شرایط خطر سکته قلبی را افزایش می دهند

 

بسیاری از مردم در خطرش هستند و یکی از اصلی ترین دالیل مرگ و میر در آقایان و خانم ها است  اما  –سکته قلبی بسیار شایع است 

ارتان می رمتاسفانه هنوز بسیاری از مردم نمی دانند چگونه باید خود را از آن محفوظ بدارند. اولین گام: باید بدانید دقیقا چه چیزهایی در خطر ق

 دهد.

بسیاری به پیشگیری می کند. شاید تا به حال شنیده باشید، باال رفتن سن، داشتن سابقه خانوادگی مشکالت  تشخیص زودهنگام خطر کمک

نیز  رقلبی، سیگار کشیدن، داشتن کلسترول و فشار خون باال و چاقی می توانند خطر سکته قلبی را باال ببرند. اما برخی بیماری ها و شرایط دیگ

 مورد بیاندازیم: 2ه شاید فکر کنید اصال ربطی به قلب نداشته باشند. بیایید نگاهی به این در باال رفتن خطر نقش دارند ک
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 دیابت و پیش دیابت

ه ک افراد دیابتی در مقایسه با کسانی که دیابت ندارند حداقل دو برابر بیشتر در خطر بیماری های قلبی و سکته مغزی قرار دارند و وقتی کسی

 ضاع خیلی خطرناک می شود، چون سطح باالی قند مزمن می تواند به رگ های خونی آسیب وارد کند.دیابت دارد سکته کند او

ح گلوکوز در شرایطی که در آن سط –فقط دیابت کامل نیست که می تواند باعث بیماری قلبی شود، بلکه اختالل تحمل گلوکز یا پیش دیابت 

 نیز می تواند به قلبتان آسیب وارد کند.  –دیابت در نظر گرفته شود  خون بیش از حد طبیعی است اما نه آنقدر که به عنوان
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 اندومتریوز

همراه هستند، اما مشکل  –در این اختالل بافتی که معموال داخل رحم است، خارج از آن رشد می کند  –اندومتریوز درد و مشکالت باروری با 

خانم با مشکل اندومتریوز  002.222به همینجا ختم نمی شود، ممکن است فرد در خطر سکته قلبی نیز قرار بگیرد. در یک تحقیق که روی 

ندومتریوز ه اانجام گرفت محققان به این نتیجه رسیدند که این اختالل می تواند بیماری عروق کرونر قلب را افزایش دهد. دلیلش این است ک

 معموال با التهاب مزمن، آسیب رادیکال های آزاد ه و افزایش سطح چربی همراه است. 
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 پره اکالمپسی و دیابت بارداری

اگر مشکل پره اکالمپسی ) یکی از عوارض بارداری که موجب فشار خون باال می شود ( یا دیابت بارداری دارید، شاید فکر کنید به محض به 

بچه مشکل حل می شود، اما متاسفانه چنین نیست. خانم هایی که چنین مشکلی دارند در مقایسه با دیگران بیشتر در خطر فشار دنیا آوردن 

 خون باال هستند، همانطور که می دانید ففشار خون یکی از عوامل بیماری های قلبی است.
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 مشکل تیروئید

 هر دو مورد می توانند برای قلب بد باشند.هورمون تیروئید زیادی تولید می کنید؟ یا خیلی کم؟ 

 پرکاری تیروئید باعث تولید بیش از حد هورمونی می شود که قلب را تحریک به کار می کند بنابراین قلب خیلی سریع می تپد. این حالت باعث

ن قلب خیلی آرام می تپد و فشار خو افزایش فشار خون و ضربان نامنظم قلب می شود.  برعکس همین اتفاق با کم کاری تیروئید رخ می دهد،

پایین می آید، همچنین کلسترول خون نیز ممکن است باال برود. خبر خوب این است که درمان اختالل تیروئیدی می تواند از سالمت قلبتان 

الح سطح مطلع شوید. گاهی اص محافظت کند. اگر همین حاال نیز از بیماری قلبی رنج می برید، بهترین کار این است که از سالمت تیروئید خود

 هورمون تیروئید می تواند باعث درمان بیماری قلبی شود.
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 اختالل در نعوظ

یکی از شایع ترین دالیل اختالل در نعوظ مشکالت عروقی است، یعنی رگی که خون را به آلت تناسلی می برد بسیار باریک است بنابراین 

سال  3تا  0جریان خون کند می شود. چون رگ های آلت تناسلی مردان از دیگر رگ های بدن بسیار کوچک تر هستند ممکن است یک مرد 

 کته شود ابتدا دچار اختالل در نعوظ شود. هر نشانه ای از اختالل در نعوظ را باید هشداری برای قلب دانست. قبل از اینکه دچار س
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 اختالل خود ایمنی

روماتوئید زمانی رخ می دهند که سیستم ایمنی بدن به اشتباه یک بافت سالم را مورد حمله قرار  اختالالت خود ایمنی از جمله لوپوس و آرتریت

این حالت همچنین باعث التهاب مزمن نیز می شود، که بیمارا را مستعد به سختی عروق و دیگر نشانه های بیماری قلبی می کند. اگر  می دهد.

از چنین بیماری رنج می برید باید تحت نظر یک متخصص قرار بگیرید تا مطمئن شوید روند درمانی درستی را طی می کنید، همچنین باید 

 نیز مطلع شوید. مرتب از سالمت قلب

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 با این ترکیبات فقط آهن جذب کنید

 

اگر در تالش هستید که مصرف گوشت قرمز خود را کاهش دهید یا قطع کنید، مسلما این را هم می دانید که با چنین کاری ممکن است بدنتان 

 02تا  0دچار فقر شدید آهن شود. مسلما غذاهای گیاهی نیز حاوی این مینرال هستند، اما آهن موجود در آنها به سادگی جذب نمی شود. تنها 

 درصد است.  05تا  05ن موجود در گیاهان، می توانند از سیستم گوارشی به خون راه پیدا کنند، این مقدار در گوشت حیوانات درصد آه

مقدار جذب آهن را از  Cبه وعده خود اضافه کنید. ویتامین  Cاما خوشبختانه برای این مشکل یک راه حل ساده وجود دارد: تنها مقداری ویتامین 

وانی افزایش می دهد. در ادامه می خواهیم ترکیب هایی را به شما معرفی کنیم که می توانید با آنها این کار را انجام دهید. یعنی غذاهای غیر حی

. این موارد نمونه هایی هستند که می توانید با الهام از آنها انواع ترکیب را برای خودتان Cیک غذا حاوی آهن است و دیگری حاوی ویتامین 

 س الزم نیست به آنها محدود شوید. بسازید پ

 ( Cاسفناج ) آهن ( + فلفل دلمه ای قرمز ) ویتامین  -1

یا  و راه های زیادی برای ترکیب این دو وجود دارد، مثال می توانید ساالد اسفناج درست کنید و در آن برش های فلفل دلمه ای قرمز قرار دهید.

 ب این دو به همراه روغن زیتون، سیر و فلفل قرمز عالی می شود.می توانید این دو را با هم تفت دهید. ترکی

 ( Cبروکلی ) آهن ( + گوجه فرنگی ) ویتامین  -2

می توانید با تفت دادن بروکلی، گوجه فرنگی به همراه پیاز، قارچ، روغن زیتون، سیر و دیگر سبزیجات خوراکی فوق العاده مقوی برای خود 

ن بدون چربی کنار این غذا همه چیز را کامل می کند ) سینه مرغ، سالمون، یا لوبیا سفید (. گوجه فرنگی و درست کنید. گذاشتن یک پروتئی

 بروکلی را می توانید در املت صبحانه نیز استفاده کنید. این ترکیب را می توانید به سادگی در ساالد  نیز به کار ببرید.
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 ( Cانواع لوبیا ) آهن ( + کلم ) ویتامین  -3

زه ای ماین دو را می توانید در ساالد و انواع ساندویچ با هم ترکیب کنید. شاید ترکیب در نگاه اول متعجبتان کند اما مطمئن باشید غذاهای خوش

 از آن در می آید.

 ( Cکلم پیچ ) آهن ( + پرتقال ) ویتامین  -4

 را به ساالد کلم اضافه کنید و طعمی متفاوت و جدید را تجربه کنید. می توانید هر دو اینها را داخل اسموتی استفاده کنید. برش های پرتقال

 ( Cعدس ) آهن ( + کلم بروکسل ) ویتامین  -5

راه مهر دوی آنها را می توانید به ساالد اضافه کنید. حتی از برگ های این کلم می توانید به عنوان نان استفاده کنید، یعنی عدس ها را به ه

 ا بپزید و سپس درون برگ های کلم قرار دهید و میل کنید.هرچه دوست دارید ابتد

 ( Cشکالت تلخ ) آهن ( + توت فرنگی ) ویتامین  -6

اگر نمی دانستید شکالت تلخ یکی از منابع آهن است، پس باید بگویم این خبر خوب واقعیت دارد. شکالت تلخ را آب کنید و روی توت فرنگی 

 ترکیب این دو هست، پس حسابی خودتان را تحویل بگیرید.ها بریزید. راه های فراوانی برای 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kermany.com


 
 

 ترفند الغری برای نتیجه گرفتن در بلند مدت 5

 

می کند با برایشان عمل نمردم دنیا ساالنه بیش از بیلیون ها دالر پول خرج محصوالت رژیمی می کنند. بیشتر این افراد پس از اینکه یک روش 

 صرف هزینه به دنبال استراتژی دیگری می روند و این چرخه مرتب ادامه دارد.

پرهیز از برنامه های غذایی بسیار کم کالری نقطه شروع خوبی برای داشتن کاهش وزن در بلند مدت است. باید سبک زندگی خود را طوری 

 ه باشد، نه اینکه رژیمی بگیرید که بعد از یک یا دو هفته هیچ اثری از نتایجش باقی نماند. تغییر دهید که نتایج در طوالنی مدت ثبات داشت

 تغییرات مهم برای کاهش وزن و سالمت کلی عبارتند از:

 پر کردن خود با غذاهای سرشار از مواد مغذی و کم کالری. •

ایی متعادل با چربی های مفید برای قلب، پروتئین بدون چربی، و قطع مصرف قند های اضافه شده، ورزش کردن و استفاده از یک برنامه غذ •

 منابع طبیعی سرشار از فیبر مانند حبوبات، غالت کامل، میوه ها و سبزیجات.

 بیشتر مردم این درک را دارند که برای کاهش وزن باید غذاهای فرآوری شده، قندها و غذاهایی که کالری خالی هستند را کنار بگذارند.

 این حال دیگر فاکتورهای مهم برای کاهش وزن وجود دارد که نباید نادیده گرفته شوند.با 

 در ادامه ترفندهایی را به شما معرفی می کنیم که نتایجشان تا طوالنی مدت باقی خواهد ماند.

 روی مقدار خواب مناسب تمرکز کنید -1
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 اصلی کاهش وزن است. تمرکز روی آنچه می خوریدو می نوشید و ورزش کردن معموال هدف

تن نرخ فبا این حال محققان می گویند مقدار خوابتان می تواند روی اشتها، سوخت و ساز و وزنتان تاثیر داشته باشد. جالب توجه است که با باال ر

 چاقی در دنیا، کم خوابی مزمن نیز در حال افزایش است.

نشان داد کم خوابیدن به صورت مستقل با افزایش وزن در ارتباط است که موضوعش خواب و اضافه شدن وزن بود  0228تحقیقات سال 

 مخصوصا در افراد جوان.

ساعت خواب توصیه می شود. اگر سعی دارید  2تا  5هر کسی ممکن است به مقدار خاصی از خواب نیاز داشته باشد، اما به صورت کلی بیش از 

 ا تغییرات میزان خوابتان را افزایش دهید.وزن کم کنید و مدت زمان خوابتان کم است باید حتما ب

 بفهمید چه احساساتی باعث تحریکتان می شوند -2

ردن وشاید بدانید که چه غذاهایی را نباید بخورید، اما انتخاب های غذایی همیشه با آنچه می دانید مطابقت ندارند. دالیل مختلفی برای غذا خ

 فت انرژی انجام نمی دهیم.وجود دارد و ما این کار را ضرورتا برای دریا

 احساسات می تواند در انتخاب غذا دخالت داشته باشد، و شاید همین خوردن های احساسی سد راه بعضی افراد برای کاهش وزن باشد.

 شناخت عوامل احساسی که باعث غذا خوردنتان می شود می تواند در اتخاذ استراتژی برای کاهش وزن کمکتان کند.

انید به مدت چند روز آنچه می خورید را زیر نظر بگیرید، همچنین با صداقت کامل احساسی که آن لحظه هنگام غذا خوردن برای شروع می تو

 داشتید را نیز در نظر بگیرید.

 برخی افراد وقتی ناراحت هستند و برخی نیز وقتی خوشحالند به خوردن احساسی تمایل پیدا می کنند.

 ایی خوردن در واکنش به احساسات می تواند کمک کند کاهش وزنی با ثبات و بلند مدت داشته باشید.اگر احساسی غذا می خورید، شناس

انجام گرفت مشخص شد افراد زمانی که ناراحت هستند بیشتر به خوردن احساسی تمایل پیدا می کنند، و غذاهای  0203در تحقیقی که سال 

 شیرین انتخاب می کنند.

 ساسی می تواند برنامه غذایی تان را از هم بپاشد.انجام مداوم چرخه خوردن اح

 زمان هایی که احساس ناراحتی، استرس یا خشم دارید به جای غذا یک جایگزین سالم برای خود پیدا کنید.

 بدانید چرا غذا می خورید -3

 گاهی به خاطر احساسات غذا نمی خوریم، بلکهدانتن اینکه چرا غذا می خورید می تواند برابر باشد با شناسایی محرک های احساسی. با این حال 

 گاهی دلیلش غذا خوردن اطرافیان و یا عادت به غذا خوردن در زمان خاصی از روز است. 
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نشانه های محیطی ممکن است به مغز سیگنال غذا خوردن را ارسال کنند حتی اگر آن زمان بدن اصال نیازی به انرژی نداشته باشد. قبل از 

 ا میل کنید، چند لحظه مکث کنید و ببینید اصال چرا می خواهید آن غذا را بخورید.اینکه غذایی ر

می خواهید غذا بخورید چون دیگران هم این کار را می کنند؟ غذا می خورید چون کسل شده اید؟ غذا می خورید چون همیشه در این ساعت 

 روز چیزی می خوردید؟

نباشید نتوانید غذا بخورید، بلکه افراد بیشتر به دالیل خارجی مشغول غذا خوردن می شوند تا به اینطور نیست که اگر به صورت فیزیکی گرسنه 

 آنچه بدنشان می گوید گوش دهند. برای خوردن مهم است که به بدنتان گوش دهید.

 بیاموزید که چه زمانی متوقف شوید، وقتی احساس رضایت می کنید نه وقتی پر شده اید -4

 دادن به بدن این است که بدانید قبل از پر شدن چه زمانی باید غذا خوردن را متوقف کنید.قسمت دیگر گوش  

ز غذا ا خوردن مقدار اندکی کمتر از آنچه معموال می خورید، می تواند مقدار غذای دریافتی تان را به روشی مفید کاهش دهد. اگر بیشتر مواقع بعد

ام احساس رضایت غذا خوردن را متوقف کنید، نه وقتی تا خرخره پر می شوید. همین تغییر خوردن احساس پری می کنید، بیاموزید که هنگ

 کوچک نتایج با ثبات و بلند مدتی به دست می دهد.

چگونه هنگام راضی شدن غذا خوردن را متوقف کنیم؟ آرام غذا خوردن می تواند کمک کند زمانی دست از غذا بکشید که بدنتان می گوید. 

 متوقف ساختن غذا خوردن از معده به مغز کمی طول می کشد. ارسال پیام

 بیشتر مردم با عجله غذا می خورند. آموختن آهسته غذا خوردن می تواند میزان غذا خوردنتان را تنظیم کند.

 دریافت پروبیوتیک برای ایجاد تعادل در باکتری های معده -5

را روی سالمت روده نشان داده اند. باکتری های درون روده بزرگ می توانند روی جذب تحقیقات فراوانی تا به حال تاثیر باکتری های خوب 

 غذا، سالمت مسیر گوارشی، احتماال سالمت کلی و بر اساس برخی تحقیقات کاهش وزن تاثیر بگذارند.

 ی.در بعضی دیگر موجب عوارض جانب همه ما در مسیر گوارشی خود باکتری داریم، فقط در بعضی این باکتری ها کمک کننده و مفید هستند و

 انجام شد محققان متوجه شدند باکتری های موجود در مسیر گوارشی افراد چاق با افراد الغر متفاوت است. 0222در یک تحقیق که سال 

اما  ورد مطالعه است،با کاهش وزن سطح باکتری های روده نیز ممکن است تغییر کند. با اینکه رابطه بین باکتری های روده و وزن همچنان م

 پیداست که باکتری های روده تاثیری اساسی روی وزن دارند.

در آزمایش روی موش ها مشخص شد برنامه های غذایی سرشار از چربی و قند می توانند باکتری های معده را تغییر دهند. حتی جایگزین های 

 قند نیز روی سطح باکتری های روده تاثیر دارند.
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امه غذایی سالم به حفظ باکتری های سالم در روده کمک می کند. منابع باکتری های خوب عبارتند از: محصوالت لبنی تخمیر دنبال کردن برن

ت سشده مانند کفیر، ماست، برخی پنیرها و سبزیجات تخمیر شده مانند کلم ترش. اگر می خواهید از مکمل های پروبیوتیک استفاده کنید، بهتر ا

 ت کنید تا بفهمید کدام نوع و چه مقدار برایتان الزم است.ابتدا با پزشک مشور

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 آیا خیار به کاهش وزنمان کمک می کند؟

 

ش آب تشکیل شده، بنابراین ارزخیار را به عنوان غذایی سرشار از آب و منبع بسیاری از ویتامین ها و مینرال ها می شناسیم. بیشتر خیار از 

نید و ککالری اش بسیار پایین است. دو نوع اصلی خیار وجود دارد، خیارهایی که آماده خوردن هستند و در بیشتر میوه فروشی ها آنها را پیدا می 

 خیارهای بسیار کوچکی که با آنها خیارشور درست می کنند.

دارند و در واقع به عنوان یک میوه در نظر گرفته می شوند، نه سبزیجات. از آنجا که کالری خیار خیارها در همان خانوده ملون و کدو مسما قرار 

 بسیار پایین است و مواد مغذی اش باال، می توانند برای کاهش وزن مفید واقع شوند.

 کاهش وزن نیز می شود. استفاده از برنامه غذایی سرشار از میوه و سبزیجات مزایای زیادی را به همراه خود دارد، که شامل

 تراکم انرژی پایین، تراکم مواد غذایی باال

 کالری دارد آن هم بدون چربی. 05گرم خیار یا یک لیوان، تنها حدود  022

، B، ویتامین های گروه Cمیلی گرم پتاسیم، و مقدار بسیار کمی کلسیم، آهن، منیزیم، زینک، ویتامین  052این مقدار خیار حدود یک گرم فیبر، 

 به بدن می رساند. Kمیکرو گرم از ویتامین  02و 

 کاستفاده از برنامه غذایی با تراکم پایین انرژی می تواند به کاهش وزن کمک کند. خوردن غذاهای کم کالری و سرشار از آب مانند خیار، کم

 می کند بعد از خوردن احساس سیری کنید.
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وه رژیم هایی داده شد که  در هر دو چربی بسیار کمی در نظر گرفته شده بود، اما تنها انجام گرفت، به دو گر 0220در یک تحقیق که سال 

برنامه یک گروه هم کم چرب بود هم حاوی میوه و سبزیجات. در پایان دوره یکساله مشخص شد گروهی که میوه و سبزیجات زیادی مصرف 

 می کردند کمتر دچار احساس گرسنگی شدند.

 ند اما گروهی که میوه و سبزیجات زیادی مصرف می کردند، برنامه شان در کل حاوی تراکم انرژی پایین تری بود.هر دو گروه وزن کم کرد

ی راضافه کردن میوه و سبزیجات بیشتر به برنامه غذایی می تواند کمکتان کند کمتر کالری دریافت کنید، مخصوصا اگر جایگزین غذاهایی با کال

 باال شوند.

 وقیمزایای قلبی و عر

 .برخی تحقیقات اظهار کرده اند استفاده از برنامه غذایی سرشار از سبزیجات می تواند به حفاظت بدن از بیماری های قلبی و عروقی کمک کند

برنامه های غذایی سرشار از سبزیجات، نشان داده اند می توانند به طول عمر بیشتر کمک کنند و خطر بیماری های قلبی و عروقی را کاهش 

 ند.ده

ب لدالیل چنین تاثیری فراوان است: چنین برنامه هایی منبعی غنی از آنتی اکسیدان ها و مواد مغذی را برای بدن فراهم می کنند، که سالمت ق

 و عروق ذا تضمین می کند.

د ی سبزیجات را نیز به همراه خوبا این حال، از آنجا که مصرف سبزیجات باال می رود، این برنامه های غذایی منبع نسبتا باالیی از نیترات ها

 دارند.

 سبزیجات منابعی وسیع از نیترات خوراکی هستند، که می توانند در خون تبدیل به اکسید نیتروژن شوند. این اکسید نیتروژن می تواند به رگ

 های خونی به عنوان وازودیالتور کمک کند که برای سالمت قلب و عروق و کاهش فشار خون مفید است. 

 یجات، از جمله خیار که منابع پتاسیم، منیزیم و کلسیم هستند می توانند به سالمت قلب و عروق بیافزایند.سبز

 بنابراین خوردن خیار و دیگر سبزیجات عالوه بر کاهش وزن می تواد به سالمت قلب و عروقمان نیز کمک کند.

 تاثیر تامین آب

درصد آب  85ب هستند. خوردن خیار به تامین آب بدن کمک می کند. از آنجا که آنها یکی از مزایای خوردن خیار این است که سرشار از آ

 هستند، خوردن خیار در هوای گرم و یا زمانی که تشنه هستید درست مانند نوشیدن یک لیوان آب عمل می کند.

ن کم آب باشد و سعی در کاهش وزن کنید، دریافت آب کافی به دالیل مختلفی مهم است، از جمله سودمند بودن برای کاهش وزن. اگر بدنتا

 ممکن است بیشتر غذا بخورید چون مغز دستور می دهد با خوردن بیشتر میاعات بدن را تامین کنید.

 اگر می خواهید چیزی بخورید بهتر است خیار یا غذایی باشد که سرشار از آب است، تا آب بدنتان نیز تامین شود.
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 سالمت استخوان

و سالمت  Kانجام شد محققان به رابطه بین ویتامین  0220هستند. در تحقیقی که سال  Kمانند گیاهان سبز برگ، خیار ها نیز منابع ویتامین 

 استخوان ها پی بردند.

سیار همین دلیل ب پایین باشد، احتمال ضعیف شدن تراکم استخوان و پوکی استخوان باال می رود. به Kتحقیقات نشان داد وقتی مصرف ویتامین 

 دریافت کنیم تا از استخوان ها محافظت شود. Kمهم است که به اندازه کافی ویتامین 

 و کلسیم در بدن کمک کند. Kخیار همچنین مقداری کلسیم نیز دارد. استفاده بیش از یک وعده خیار در روز می تواند به افزایش سطح ویتامین 

 آفت کش ها و خیار

محصول کثیف خود قرار داده. این یعنی برخی از انواع خیار حاوی مقدار زیادی آفت کش هستند و باید  02خیار را در لیست  EWGسازمان 

 حواسمان باشد که چه نوع خیاری خریداری می کنیم.

که با  یم و یا محصوالتیاین یعنی باید از مصرف خیر بپرهیزیم؟ خیر! به جای نادیده گرفتن بهتر است به دنبال محصوالت اورگانیک باش

 کمترین مقدار آفت کش پرورش یافته اند. همچنین قبل از مصرف خیار خوب و با دقت آن را بشویید.

 راه های خالقانه برای اضافه کردن خیار به برنامه غذایی

وعده ای ترد ساده ترین روش است اما چگونه می توان مقدار بیشتری خیار به برنامه غذایی اضافه کرد؟ خوردن برش های خیار به عنوان میان 

 پس از مدتی حتما خسته کننده خواهد بود. راه های متنوع تری هم برای مصرف خیار وجود دارد.

 برش های خیار را می توانید به عنوان نوشیدنی ها اضافه کنید، برای مثال خیار می تواند به آب عطر و طعمی متفاوت دهد.

انید در کنار غذاهایی مانند حموس نیز میل کنید. اگر در خانه برای خود اسموتی درست می کنید می توانید با برش های ضخیم خیار را می تو

 اضافه کردن خیار به آن طعمی با طراوت و تازه دهید. خیار را همچنین می توانید با انواع ساالد و ساندویچ نیز میل کنید.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 شاید باورتان نشود ولی این غذاها رنگ خوراکی دارند

 

و باید این را بدانید این رنگ های قشنگ  –سال گذشته تا به امروز رشدی بسیار باال داشته  22تولید غذاهای حاوی رنگ خوراکی مصنوعی از 

 اصال ارزش چشیدن ندارند. 

اما خطر اینگونه مواد در غذاها چیست؟ مضرات رنگ های خوراکی مصنوعی در مورد کودکان شدیدتر می شود: بسیاری از تحقیقات مصرف 

وردن خ رنگ های خوراکی در کودکان را با مشکالتی مانند بیش فعالی و مشکالت اخالقی ارتباط داده اند ) بعالوه کودکان از افراد بالغ بیشتر به
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حای رنگ خوراکی مصنوعی عالقه نشان می دهند، و متاسفانه درصد باالیی از غذاها که در سوپر مارکت ها به کودکان فروخته می غذاهای 

شود حاوی رنگ مصنوعی هستند. ( حتی در برخی کشورها قانون گذاشته شده که غذاهای حاوی رنگ مصنوعی باید با برچسب های هشدار 

راکی مصنوعی برای افراد بالغ خطر کمتری دارند، اما شایع ترین رنگ های خوراکی مصنوعی ) با نام های دهنده عرضه شوند. رنگ های خو

 ( حاوی ترکیبات سرطان زا هستند. 2، زرد 5، زرد 42قرمز 

نید، غذاها بک خوشبختانه به راحتی می توان رنگ های خوراکی مصنوعی را از برنامه غذایی دور کرد، نها کافیست نگاهی به قسمت محتویات

رنگ  "و  "(  artificial colorsرنگ های مصنوعی ) "معموال در این قسمت برچسب غذاها از رنگ های خوراکی مصنوعی با نام های 

نام برده می شود. اما فقط به خاطر داشته باشید: رنگ های خوراکی مصنوعی می توانند در جاهایی  "(  colors addedهای اضافه شده )

 شوند که اصال انتظارش را ندارید. در ادامه چند مورد از این غذاها را نام می بریم تا بیشتر مواظب باشید. استفاده
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 سالمون دودی

، و قرمز 2، زرد 5، زرد 0آن رنگ مصنوعی براق همیشه طبیعی نیست: برخی از فروشندگان و شرکت های عرضه کننده با استفاده از ترکیب آبی 

 ها آنها را به این رنگ در می آورند. می بینید بازار فروش تا چه حد می تواند دیوانه وار باشد؟در فیله ماهی  42
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 سس سیب طعم دار

سس سیب و یا دیگر سس ها و پوره های میوه همیشه رنگ طبیعی خودشان را به شما نشان نمی دهند. برخی شرکت ها این محصوالت را با 

خوش رنگ و جذاب تر از آنچه هستند می کنند. متاسفانه بیشتر مواردی که در فروشگاه ها  0، و آبی 0، آبی 5زرد ، 2، زرد 42ترکیبی مانند قرمز 

 پیدا می شوند حاوی این ترکیب هستند.
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 غالت صبحانه

ان خیلی و کودکت غالت صبحانه نیز ممکن است به این رنگ ها آلوده باشند، مخصوصا آن دسته از غالت صبحانه ای که رنگین کمانی هستند

، و قرمز 0دوستش دارد! تحقیقات نشان داده حتی مواردی که روی بسته بندی آنها از نام غالت کامل استفاده شده نیز ممکن است حاوی آبی 

 باشند. از خرید محصوالتی که برچسب میوه ای دارند نیز پرهیز کنید. 42
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 ماست طعم دار

افه شده دارند طوری که حتی مقدار قندشان از یک دونات نیز بیشتر است، اما این تنها مشکلشان ماست های طعم دار مقدار زیادی قند اض

نیست. یک دلیل دیگر برای نخوردن این نوع ماست به شما می دهیم: بسیاری از تولید کننده ها حتی زحمت اضافه کردن میوه یا سبزیجات 

. متاسفانه تعداد تولید 5، و زرد 0، آبی 0، آبی 2، زرد 42د این استفاده می کنند قرمز واقعی را هم به خود نمی دهند و از ترکیب هایی مانن

 کنندگانی که چنین ترکیبی استفاده می کنند بسیار زیاد است پس بهتر است خرید این نوع ماست ها را فراموش کنید.
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 سس ساالد

معموال حاوی رنگ های خوراکی مصنوعی هستند. سس های خوش رنگی مانند  –مانند سس سزار  –حتی سس هایی که باید سفید باشند 

سس هزار جزیره که نمایندگی رسمی رنگ های خوراکی مصنوعی است! بهترین کاری که می توانید بکنید این است: سس نخرید و خودتان 

 یکی بهتر، کم کالری تر، و سالم ترش را در خانه درست کنید.
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 خیارشور

را در محصوالت خود استفاده می  5، و زرد 0، آبی 0شیشه ای مملو از رنگ های خوراکی هستند: متاسفانه برخی از برندها آبی  خیارشورهای

 کنند.
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 سخن پایانی

ا؟ رمواردی که گفته شد بالهایی بود که تولید کنندگان بر سر ما می آوردند، اما متسفانه خودمان هم به خودمان رحم نمی کنیم! می پرسید چ

این روزها بیشتر خانم ها یک ست رنگ های خوراکی مصنوعی را در آشپزخانه خود دارند و انواع ژله ها و غذاهای رنگارنگ با آن درست می 

 کنند، بدون اینکه بدانند این رنگ ها تا چه حد می توانند ضرر داشته باشند. بیشتر مراقب خودمان باشیم.

 تر کرمانی ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دک
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 ساالد خیار و سبزیجات معطر

 

 ساالدی خامه ای با طعمی متفاوت و فوق العاده. کسانی که رژیم می گیرند و سعی در کاهش وزن دارند مطمئنا از این ساالد خوشمزه استقبال

از موادی است که برای بدن مفید است. تنها خواهند کرد دلیلش هم فقط کم کالری بودن نیست، بلکه ساالد خیار و سبزیجات معطر سرشار 

یلی خ توصیه ای که باید آن را در نظر بگیرید این است: ساالد را بالفاصله پس از آماده شدن سرو کنید چون خیار سرشار از آب است و اگر بماند

 آب از خودش آزاد می کند.

 مواد الزم:

 یک چهارم فنجان ماست ساده کم چرب

 وید تازه که درشت خرد شده باشددو قاشق غذا خوری ش
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 یک قاشق غذا خوری جعفری تازه که درشت خرد شده باشد

 دو قاشق غذا خوری آب لیموی تازه

 یک قاشق غذا خوری روغن زیتون خالص

 یک و یک دوم قاشق چای خوری نعنا تازه و درشت خرد شده

 قاشق چای خوری سس خردل 0

 یک چهارم قاشق چای خوری شکر

 قاشق چای خوری نمکیک چهارم 

 یک چهارم قاشق چای خوری فلفل سیاه

 یک عدد حبه سیر

 یک دوم فنجان خیار که نازک برش داده شود

 دو و یک دوم فنجان پیاز قرمز که نازک برش داده شده باشد

 روش آماده سازی:

ی که زرگ با هم ترکیب کنید. سپس سس ترکیب ماستمواد ابتدایی لیست را در مخلوط کن با هم ترکیب کنید. خیار و پیاز را در یک کاسه ب 00

 درست کردید را روی آن بریزید و سرو کنید.

 اطالعات تغذیه ای:

 مواد گفته شده در این دستور غذایی برای شش وعده است. هر وعده از این ساالد شامل یک فنجان می شود.

 اطالعاتی که در ادامه خواهد آمد مربوط به یک وعده می باشد:

 25ری: کال

 گرم 0.2چربی در یک وعده: 

 گرم 2.5چربی اشباع در یک وعده: 

 گرم 0.0چربی غیر اشباع در یک وعده: 
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 گرم 2.3چربی دارای حلقه های غیر اشباع در یک وعده: 

 گرم 0.8پروتئین در یک وعده: 

 گرم 8.8کربوهیدرات در یک وعده: 

 گرم 0.4فیبر در یک وعده: 

 میلی گرم 0کلسترول در یک وعده: 

 میلی گرم 2.5آهن در یک وعده: 

 میلی گرم 052سدیم در یک وعده: 

 میلی گرم 48کلسیم در یک وعده: 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 بهترین ورزش هایی که می توانید کنار میز کارتان انجام دهید

چیزها شنیده ایم. ما درکتان می کنیم: همه نمی توانند صاحب میزی باشند که بتوان آن را باال تا به حال درباره بدی های کار پشت میزی خیلی 

 آورد و ایستاده کار کرد، و یا هر روز تمرینات قدرتی با وزن بدن انجام دهند.

ی سرحال شی می تواند حسابدرست همینجاست که این روتین ورزشی پا به میان می گذارد. بین هشت ساعتی که قرار است بنشینید چنین ورز

 بیاوردتان و جای زمان نداشته برای ورزش را پر کند. بسیار خب دیگر وقتش است که آماده انجام حرکات شوید.

 

رکات حچگونه انجامش دهیم: تمام حرکات را به تعداد یکسانی تکرار کنید. از این برنامه ورزشی هر روز می توانید استفاده کنید. توصیه می شود 

 بعد از ظهر ) وقتی بی حالی به سراغتان می آید ( و یا در پایان یک روز سخت کاری انجام دهید. 3را حدود ساعت 
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1 .Seated Desk Child's Pose Stretch 

خم شوید و سانت از میز فاصله دهید، از میان تنه به طرف جلو  22تا  32بنشینید و عضالت شکم و پهلو را به طرف داخل بکشید. صندلی را 

هردو دست را روی میز قرار دهید. اجازه دهید سر بین دو دست بیفتد. به آرامی هر دو دست را به سمت راست ببرید، طوری که در طول سمت 

مرتبه برای هر  3تا  0ثانیه در این حالت باقی بمانید، سپس حرکت را روی سمت دیگر تکرار کنید.  02تا  05چپ بدن احساس کشش بکنید. 

 مت تکرارشود.س
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2 .Seated Neck Stretch 

 هصاف بنشینید و شکمتان را به طرف داخل بکشید، سر را به سمت راست بچرخانید و سپس چانه را پایین دهید. از دست راست استفاده کنید تا ب

ین حالت را نگه دارید و روی سمت دیگر ثانیه ا 32تا  05آرامی سر را به طرف زیر بغل بکشید، با این کار مقدار کشش افزایش پیدا می کند. 

 مرتبه حرکت تکرار شود. 3تا  0تکرارش کنید. برای هر سمت 
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3 .Seated Spinal Twist 

صاف بنشینید و عضالت شکم را به طرف داخل بکشید، هر دو پا به صورت موازی روی زمین قرار بگیرند. دست راست را روی پایه پشت 

ن ( و دست چپ را نیز روی قسمت خارجی ران راست قرار دهید. در حالی که شانه ها را به طرف پایین پرس می صندلی قرار دهید ) پشت باس

نید ک کنید، نفستان را به طرف داخل بکشید. در حالی که نفس را بیرون می دهید، باال تنه را به سمت راست بچرخانید، به باالی شانه راست نگاه

ثانیه این حالت را حفظ کنید و سپس روی  5تا  3ر ناحیه پشت کمر احساس درد کردید، حرکت را متوقف کنید ( ) با پایین کمر نچرخید، اگر د

 مرتبه تکرار کنید. 05تا  02سمت دیگر تکرار کنید. این چرخش ها را 
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4 .Desk Shoulder and Hamstring Stretch 

ر از میز بایستید، از ناحیه ران ها به طرف جلو خم شوید و دست هایتان را که کامال سانتی متر دو 82تا  22بایستید و صندلی را کنار بگذارید. 

کشیده اید روی میز قرار دهید. ستون فقرات را ثابت و پاها را نیز صاف نگه دارید تا کشش را همسترینگ احساس کنید، در حالی که دست ها 

 مرتبه تکرا کنید. 3تا  0ثانیه نگه دارید.  32تا  05ید، این حالت را به مدت روی میز است، شانه ها را به طرف پایین و دور از میز بکش
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5 .External Rotation 

صندلی را به جای اول بازگردانید و در حالی که دست ها دو دو سمت بدن قرار دارند صاف بنشینید، کف دست ها به سمت میان تنه باشد، و 

یک ریسمان را تصور کنید که سرتان را به طرف باال می کشد، و انگشتان دست را پایین، بدن را عضالت شکم نیز به طرف داخل کشیده شود. 

به دو سمت مخالف بکشید. دستها را بچرخانید طوری که کف دست ها از بدن فاصله بگیرد، سپس دوباره دست ها را به طرف داخل بچرخانید تا 

مرتبه حرکت را تکرار  05تا  02ثانیه در هر حالت باقی بمانید.  3تا  0ها ادامه دهید،  کف دست ها مجدد رو به بدن بیاید. به چرخاندن دست

 کنید.
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6 .Chest Opener 

در حالی که هسته بدن را درگیر کرده اید صاف بایستید. هر دو دست را پشت سر قرار دهید، انگشتان را در هم بیامیزید و به طرف عقب خم 

مرتبه  3تا  0ثانیه نگه دارید.  32تا  05د. هدف باز کردن قفسه سینه و پکتورال ها است. این حالت را به مدت شوید، به باالی کمر قوس دهی

 تکرار کنید.

http://www.kermany.com


 
 

 

7 .Chair Dips 

 .روی لبه صندلی بنشینید، و دست ها را روی دو لبه کناری صندلی قرار دهید، طوری که دستها بتوانند لبه های صندلی را درمیان خود بگیرند

سانت از  082قدم به سمت جلو ببرید، طوری که زانوها همچنان خم بمانند و باسن حدود  3تا  0باسن را از روی صندلی بلند کنید و پاها را 

م ک صندلی فاصله داشته باشد. هسته بدن را درگیر کنید و با خم کردن آرنج ها و نگه داشتن دست ها نزدیک به میان تنه فاصله خود با زمین را

 مرتبه تکرار داشته باشید. 05تا  02ست تکرار کنید و در هر ست  3کنید. برای بازگشت به حالت اول دستها را صاف کنید. حرکت را 
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8 .Toe Raises With Chair 

دن را درگیر ب پشت صندلی بایستید و هر دو دست را روی پشت صندلی قرار دهید ) محکم نگیرید (. شانه ها را به طرف پایین بیاورید، هسته

 3ثانیه نگه می دارید باسن و پاها را منقبض کنید. این حرکت را  5تا  3کنید، و روی توپ های پا خود را بلند کنید. در حالی که این حالت را 

 مرتبه تکرار داشته باشید. 02تا  05ست انجام دهید و در هر ست 
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9 .Toe Raise to Ballet Squat 

دست ها را به آرامی پشت صندلی قرار دهید، روی توپ های پا خود را باال بیاورید. در حالی که روی نوک پا به حالت پشت صندلی بایستید و 

که  یاسکات پایین می آیید ران را به طرف عقب بفرستید و زانوها را خم کنید. ) الزم نیست زانوها را به سمت خارج دو طرف بفرستید (. در حال

 05تا  02ست انجام دهید و در هر ست  3درجه خم کنید. حرکت را  82رید و قفسه سینه را باال سعی کنید زانوها را کمر را صاف نگه می دا

 مرتبه تکرار داشته باشید.
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11 .Desk Push-Up 

ار دهید، بنابراین بدن در سانت دور از میز بایستید. به طرف جلو خم شوید و هر دو دست را روی لبه های میز قر 22صندلی را از سر راه بردارید، 

گه نزاویه قرار می گیرد. با خم کردن آرنج ها و نزدیک نمودن قفسه سینه به میز یک حرکت شنا را اجرا کنید، آرنج ها را نزدیک به میان تنه 

 مرتبه تکرار داشته باشید.  05تا  02ست انجام دهید و در هر ست  3دارید. این حرکت را 

 خواهید ورزش سنگین تر شود به جای میز دست ها را روی لبه صندلی قرار دهید.سخت ترش کنید: اگر می 
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11 .Chair Squat 

 در حالی که هسته بدن را درگیر کرده اید جلوی یک صندلی بایستید ) صندلی پشت سرتان قرار بگیرد (. با فرستادن ران ها به سمت عقب و خم

تا لبه صندلی پایین بیایید. دست ها را صاف و در سطح قفسه سینه نگه دارید. باسن با لبه صندلی کردن زانوها یک حرکت اسکات را اجرا کنید و 

 05تا  02ست و در هر ست  3تماس پیدا کند ) کامال ننشینید ( سپس بایستید و در حال ایستادن عضالت باسن را منقبض کنید. این حرکت را 

 مرتبه تکرار کنید. 
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12 .Rotating Lunge 

د، و یستید و هسته بدن را درگیر کنید و پاها را نیز بیشتر از عرض ران ها باز کنید. میان تنه را به سمت چپ بچرخانید، روی انگشتان پا بچرخبای

زانوی چپ و راست را پشت خود خم کنید. با یک حرکت نرم به حالت ایستاده و مرکز برگردید. سپس به سمت چپ بچرخید و دوباره حرکت را 

 مرتبه تکرار کنید. 05تا  02ست و در هر ست  3ر کنید. این حرکت را تکرا

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 کدام برنامه غذایی کم کربوهیدرات بهتر است؟

 تا به حال تحقیقات زیادی نشان داده برای کاهش وزن رژیم های کم کربوهیدرات از رژیم های کم چرب تاثیر بیشتری دارند. 

 اما کدام نوع رژیم کم کربوهیدرات بهتر است؟

سال گذشته چربی را  22تا  52وقتی می خواهیم کربوهیدرات را کاهش دهیم دو گزینه داریم، یکی رژیم پر پروتئین و دیگری رژیم پر چربی. 

 برای وزن و سالمت بدن مانند دیوی شیطان صفت می دیدند! پس این بدان معناست که رژیم سرشار از پروتئین بهتر است، درسته؟

اثیر گذار اند تسال گذشته یا بیشتر، برنامه غذایی کم کربوهیدرات و سرشار از چربی بارها و بارها نشان داده که می تو 02اما زیاد عجله نکنید: در 

 باشد. گیج شدید؟ بیایید مزایا و معایب هر کدام از این دو برنامه غذایی را با هم بررسی کنیم.

 رژیم غذایی سرشار از پروتئین

 

 مزایا

 به کاهش وزن کمک می کند و باعث حفظ بافت عضالنی می شود. •

 نرخ سوخت و ساز را افزایش می دهد و اشتها را کم می کند. •

 وکاگون را تحریک می کند، هورمونی که باعث می شود سلول ها چربی بسوزانند.گل •
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 با کاهش فشار خون و تولید انسولین به تسکین بیماری های مزمن کمک می کند. •

 معایب

رات داگر بیش از حد مصرف شود، پروتئین تبدیل به گلوکز می شود، و تاثیر قند خون و انسولین پایین را که از مزایای برنامه غذایی با کربوهی •

 کم است از بین می برد.

تخوان مت کلیه ها، کبد و اسبرخی از پزشکان بر این باورند که خوردن بیش از حد پروتئین نیتروژن را افزایش می دهد، که می تواند روی سال •

 ها فشار بیارد.

برسد. خوردن زیاد پروتئین می تواند باعث افزایش اسیدیته بدن شود، که می تواند به  pHهمچنین بدن مرتب تالش می کند تا به تعادل در 

ه ف می کنید، فکر خوبی است کسالمت استخوان ها آسیب برساند و به صورت کلی روی بدن فشار بیاورد. اگر مقدار زیادی پروتئین مصر

 مقداری سبزیجات قلیایی حاوی کربوهیدرات را به برنامه غذایی خود اضافه کنید، تا تولید اسید پروتئین ها را متعادل کند.

 رژیم غذایی سرشار از چربی

 

 مزایا

 به کاهش وزن کمک می کند، اشتها را پایین می آورد و از بافت عضالنی محافظت می کند. •

 بدن و مغزمان با گلوکز یا چربی سوخت رسانی می شوند، نه پروتئین. •
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اگر سعی در کاهش وزن دارید، باید از چربی های اضافی خالص شوید، یکی از راه های انجام این کار تغییر سوخت و ساز بدن به چربی  •

ایش، بدن وارد شرایط متابولیکی می شود که به آن کتوز می سوزی است. از آنجا که در این برنامه کربوهیدرات کاهش پیدا می کند و چربی افز

وزی سگویند. در حالت کتوز بدن چربی ها را تبدیل به کتون می کند، که برای مغز انرژی تهیه می کنند. بعد از چند روز یا هفته، بدن در چربی 

 کند. بسیار کارآمد می شود، و به جای کربوهیدرات ها چربی ها را تبدیل به انرژی می

 چربی تولید انسولین را تحریک نمی کند، پس باعث افزایش فشار خون نمی شود. •

 خنثی است. پس باعث تولید اسید های ناسالم در بدن نمی شود. pHچربی  •

 چربی کمک می کند طعم غذاها خوب شود. •

 معایب

، داگر از برنامه غذایی با چربی باال استفاده می کنید، هر قندی که می خورید مرکب از تاثیرات منفی می شود. قند انسولین را تحریک می کن •

 که باعث ذخیره کالری ها به صورت چربی می شود.

مانند روغن دانه سویا یا روغن  2سرشار از امگا اگر نوع نادرست چربی را مصرف کنید ) چربی ترانس و هیدروژنه، و مقدار زیادی روغن های  •

 ذرت ( چنین برنامه ای می تواند باعث التهاب شود.

بر اساس تحقیقات، با کاهش مصرف کربوهیدرات و تمرکز روی برنامه های غذایی سرشار از پروتئین یا چربی می تواند باعث کاهش وزن، 

تثبیت عضالت و بهبود سالمت قلب شود. با این حال مزایای برنامه غذایی سرشار از چربی و با کربوهیدرات پایین به نظر بیشتر می آید و 

بسیار مهم است که در  –و هر برنامه دیگری  –دارد که بگوید چنین رویکردی مضر است. اما برای هر دوی این برنامه ها شواهدی وجود ن

 کنارشان مقدار زیادی سبزیجات کم کربوهیدرات خورده شود.
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 در ادامه توصیه هایی برای شروع یک برنامه غذایی با کربوهیدرات پایین را ارائه می دهیم:

بیشتر غذاهای قندی و نشاسته ای شروع کنید و مقدار زیادی سبزیجات غیر کربوهیدراتی مانند بروکلی، لوبیا سبز، فلفل، گوجه با حذف  •

 فرنگی، کاهو، کرفس، و غیره مصرف کنید. 

و  کنید. انواع گوشت، لبنیات،مقدار متعادلی پروتئین ) گوشت قرمز، ماهی، مرغ، پنیر، تخم مرغ، سویا ( به هر وعده یا میان وعده خود اضافه  •

 سالم می باشند. 3تخم مرغ بسیار توصیه می شود چون مواد مغذی بهتری در خود دارند. ماهی های پرچرب از منابع غنی امگا 

غذاهای چربی های سالمی مانند روغن زیتون یا روغن نارگیل، آجیل ها و کره استفاده کنید. چربی های ترانس و هیدروژنه که معموال در  •

 دارند کمتر استفاده کنید. 2فرآوری شده استفاده می شوند نخورید. از روغن هایی مانند ذرت، سویا، آفتاب گردان و گلرنگ که مقدار زیادی امگا 

قط باید ود. فدر پایان، تعادل کلید کار است. در هر برنامه ای باید مقدار مناسبی پروتئین و چربی به همراه مقدار زیادی سبزیجات اضافه ش •

 مقدار کافی برای سبک زندگی و هدفی که به دنبالش هستید را بدست بیاورید.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی ( 
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 هوس این نوع غذاها فقط نشانه کسل بودن است

 

 ید.گرسنه هم نیستید، مطمئنا فقط کسل شده انتایج تحقیقات می گوید، اگر خودتان را با یک پاکت چیپس تنها دیدید و می دانستید که 

 محققان بریتانیایی برای اینکه متوجه شوند کسل شدن چگونه روی انتخاب غذایی افراد تاثیر می گذارد دو آزمایش را انجام دادند. 

سش نامه طوری طراحی شده بود داوطلب خواستند پرسشنامه ای را درباره تنظیمات غذایی خود پر کنند، این پر 50در یک آزمایش محققان از 

 که برای فرد بسیار خسته کننده و تکراری پیش می رفت. بعد از این مرحله کسل کننده، داوطلبان میل بیشتری به انتخاب غذاهای چرب ناسالم

 مانند چیپس، شیرینی و فست فودها نشان دادند.

نده دار می دیدند و بعضی ویدئویی خسته کننده میان وعده های سالم و داوطلب در حالی که برخی ویدئویی جذاب و خ 45در آزمایش دوم، به 

 ناسالمی پیشنهاد شد. گروهی که ویدئو خسته کننده را می دیدند مقدار بیشتری میان وعده نا سالم استفاده کردند. 

ئوری اینکه کسل الم می رویم. این نتایج به تاین تحقیق اثباتی بود بر دیگر تحقیقاتی که نشان می داد وقتی کلسیم بیشتر به سمت غذاهای ناس

 .شدن باعث سطح پایین تحریک ماده شیمیایی دوپامین در مغز می شود، و افراد با خوردن چربی و قند تالش می کنند مقدار آن را افزایش دهند

ین کار کنید. بسیاری از کسانی که موفق به ابرای پیروز شدن در چنین شرایطی باید راهی مناسب تر و سالم تر برای سرگرم کردن خودتان پیدا 

 شده اند در برنامه کاهش وزن خود نیز موفق تر عمل کرده اند.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (

 

http://www.kermany.com


 
 

 ( اینفوگراف)  چیست؟ باال خون فشار

 قلب شما

به تمام سلول های بدن است، و این کار را به پمپاژ کردن قلب مسئول ارسال اکسیژن و مواد مغذی  .قلب انسان یک ارگان فوق العاده است
کیلومتر از رگ های بدن ارسال می  82.522مربه می تپد، و خون را به درون بیش از  022.222خون به تمام بدن انجام می دهد. قلب روزانه 

 .کند

 توضیح فشار خون

در طول بخش اول، خون به سمت راست و چپ دهلیز جریان پیدا می ضربان قلب فرآیندی است دو بخشی که حدود یک ثانیه طول می کشد. 
کند ) نیمه باالیی قلب (. گره سینوسی قلب یک پالس الکتریکی به دهلیز ارسال می کند، که باعث انقباضشان می شود، خون از طریق دریچه 

 .می گویندمیترال و دریچه های تریکوسپید به بطن قلب هل داده می شود. به این فاز دیاستول 

دومین بخش از فرآیند تپیدن سیستول یا انقباض قلب نام دارد. یک پالس الکتریکی دیگر از گره سینوسی دریچه میترال و دریچه های 
تریکوسپید را می بندد، و باعث منقبض شدن بطن قلب می شود. خون به شریان ریوی در ریه ها جریان پیدا می کند، تا دوباره با اکسیژن پر 

 .خالص شود و خون اکسیژنه شده را عروق آئورت و دیگر بخش های بدن ارسال کند CO2 و از شود

 .فشار خون نیرویی است که خون به دیواره های شریان وارد می کند. این نیرو در بخش دوم ضربان قلب بیشتر است

 اینفوگرافیک

 .شار خون باال و اهمیت کنترل فشار خون را توضیح بدهیمدر ادامه می خواهیم در قالب اینفوگرافیک برایتان فشار خون، خطر ف
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 توصیه های یک متخصص هورمون به کسانی که قصد کاهش وزن دارند

  .در این مقاله دکتر سارا گاتفرید، متخصص هورمون برایمان توضیح خواهد داد که چگونه عدم تعادل هورمونی ما را از کاهش وزن باز می دارد

 وقتی با بیمارانم درباره روند کاهش وزنشان صحبت می کنم همیشه نظرات مشابه زیادی را می شنوم:

 نمی توانم وزن کم کنم.من از دستورات پیروی می کنم، اما هنوز  •

 سنم باال رفته و سوخت و ساز بدنم کند شده، این ژنتیکی است و نمی توانم کاری برای کاهش وزنم بکنم. •

 کیلوی آخر کم نمی شود، فکر کنم دیگر باید تسلیم شوم! 5این  •

 شان برایم خوب نیست.غذاهایی هستند که نمی توانم در برابرشان مقاومت کنم، حتی با اینکه می دانم خوردن •

 قرص کاهش وزنی دارید که به من بدهید؟ •

 من همه چیز را برای کاهش وزن امتحان کردم. شاید باید خودم را به عنوان یک فرد چاق قبول کنم و بیخیال لباس های با سایز پایین بشوم. •

 .توصیه ها و روش های رژیمی که برای دیگران کار می کند به من کارساز نیست •

 کیلو اضافه کردم، این خیلی آزار دهنده است. 0من دو کیلو و نیم کم کردم، اما بعد  •

دل ااین جمالت برای شما هم آشنا بود؟ اگر چنین بود، شاید از یک راز مهم بی خبر هستید: دلیل اینکه با کاهش وزن خود درگیر هستید، عدم تع

 هورمونی است.

کامال این را درک می کنم که یک خانم چه عذابی را از افزایش وزن و خجالت از بدنی که دارد تحمل می به عنوان متخصص بیماری های زنان، 

را  انشکند، اما از این مهمتر، من خودم هم چاق بودم، بنابراین از دانش پزشکی خودم برای نجات از چاقی استفاده کردم، و حاال می خواهم این د

 با شما به اشتراک بگذارم.

، مخصوصا برای اینکه هورمون ها پیچیده هستند، اما چهار مورد از آنها وقتی از تعادل خارج شوند، باعث غیر ممکن شدن کاهش وزن هستندبا 

 خانم ها.

رای بدر ادامه برایتان توضیح خواهم داد که این چهار هورمون کدامند، چگونه روی وزن و چربی سوزی تاثیر می گذارند، و همچنین یک راه ساده 

 اینکه هر کدام از آنها را متعادل کنید در اختیارتان قرار می دهم.

 : عدم تعادل استروژن1مانع کاهش وزن شماره 
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 استروژن هورمون زنانه ای است که در خانم ها باعث برجسته شدن سینه و ران ها می شود و همچنین مفاصل را روان نگه می دارد. آقایان نیز

سطحی بسیار کمتر. هم مردان هم زنان هر دو در خطر اضافه بار استروژن قرار دارند، که به معنای داشتن سطح  استروژن دارند، اما در

حتی در دوران یائسگی. استروژن پس از یائسگی همچنان در تخمدان ساخته می شود، همچنین در  –باالی استروژن در بدن است 

پروژسترون بسیار پایین باشد هنوز ممکن است دچار اهش می یابد، اگر سطح غدد آدرنال. ) اگرچه سطح استروژن پس از یائسگی ک

 تسلط استروژن باشید. (

استروژن در کنار دیگر هورمون ها، مسئول چگونگی واکنش شما به غذاها، نوشیدنی ها و مکمل ها است. تسلط استروژن بدون در نظر گرفتن 

 وزن در مقایسه با آقایان است.سن یکی از دالیل اصلی مشکل خانم ها برای کاهش 

برای کاهش سطح استروژن ) و کمک به کاهش وزن ( من توصیه می کنم در طول روز مقدار زیادی سبزیجات میل چگونه بهبود پیدا کنیم: 

خانم  رکنید. فیبر موجود در سبزیجات به دفع استروژن کمک می کند، پس دیگر مانند بخت و اقبال بد در بدنتان گردش می کند. اگ

گرم  5گرم ( اما این مقدار را آرام آرام اضافه کنید، مثال روزی  52تا  42گرم فیبر در روز باشد ) آقایان  45تا  35هستید هدفتان دریافت 

 تا برای رسیدن به هدف دچار گاز و نفخ معده نشوید.

ت: اول اینکه گوشت از عوامل اصلی تغییر آب و هوایی است بعالوه خوردن سبزیجات جا را برای گوشت تنگ می کند. و این به دو دلیل مهم اس

) محققان می گویند اگر می خواهید به محیط کمک کنید کمتر گوشت مصرف نمایید ( دوم اینکه تغییر مکرر کشاورزی صنعتی در 

ت های مدرن خود را تنظیم زیستی ما هنوز نتوانسته با گوش DNAطوی یک قرن گذشته توانایی تطبیق پذیری ژنها را کند کرده است. 

و مخصوصا خانمها در خطر تاثیر این گوشت ها روی استروژنشان هستند. ارتباط بین استروژن و گوشت عمیق است. وقتی  –کند 

 مرتب از چنین گوشت هایی استفاده می کنید احتمال ابتال به اضافه بار استروژن نیز افزایش می یابد.

اما استدالالت قدرتمندی وجود دارد که ثابت می کند باید مصرف گوشت خود را پایین  –نمی گویم که گوشت را برای همیشه کنار بگذارید 

بیاورید. خوردن غذاهایی که برای ژنتیک مشکل آفرین نیست برای بعضی از خانم ها کار می کند ولی نه همه، تاثیرش در آقایان بسیار 

 بیشتر است. 

 : انسولین اضافی2نع کاهش وزن شماره ما

ربی بدنتان چ متاسفانه بسیاری از افراد نشانه های دیابت همراه با چاقی را دارند. وقتی اضافه وزن دارید و یا اینکه با وجود داشتن وزن طبیعی بافت

 شود. در نتیجه افت و خیز قند خونباال است، دچار عدم تعادل انسولین می شوید و سلول هایتان نسبت به این هورمون بی حس می 

را تجربه می کنید. همچنین چربی ذخیره می کنید چون تحریک کننده گلوکزتان از کار افتاده. انسولین کار نمی کند و هورمون و 

 کاهش وزنتان از مسیر خارج می شود.

اما یکی از راه های محبوبی که خودم استفاده می کنم  راه های زیادی برای راه اندازی مجدد انسولین وجود دارد،چگونه بهبود پیدا کنیم: 

نشان داد نوشیدن دو قاشق سرکه  0224نوشیدن آب فیلتر شده به همراه دو قاشق چای خوری سرکه سیب است. یک تحقیق در سال 

http://www.kermany.com


 
 

افرادی که مقاومت سیب محلول در آب قبل از خوردن یک وعده سرشار از کربوهیدرات به صورت قابل مالحظه ای گلوکز خون را در 

 به انسولین دارند پایین می آورد.

مسلما همین حاال هم می دانید که باید قند و شیرین کننده های مصنوعی را کنار  –البته راه های فراوانی برای تنظیم مجدد انسولین وجود دارد 

می سوزند، و انسولین بیش از همه برایتان بگذارید. به خاطر داشته باشید اگر سوخت و ساز بدن خوب کار نکند هورمون ها ناقص 

 مشکل ساز خواهد شد.

 : کورتیزول اضافی3مانع کاهش وزن شماره 

ع ندر واکنش به استرس کورتیزول تولید می کنید، اما بسیاری از ما بیشتر اوقات دچار استرس هستند. به نظر من استرس یکی از اصلی ترین موا

 صحبت از عدم تعادل هورمونی و اضافه شدن وزن است همه راه ها به کورتیزول ختم می شود.خانم ها برای کاهش وزن است. وقتی 

ده ش بسیاری از ما این را می دانیم که اضافه بار کورتیزول برای سالمت عقل و بدن ضرر دارد. وقتی این هورمون در سراسر بدن بیچاره رها شده

ل مخصوصا در ناحیه شکم به شک –خواهد داشت، و باعث می شود چربی ذخیره کنید باشد بعد از مدتی نتایجی ویران کننده به همراه 

 چربی های احشایی، یعنی کشنده ترین نوع چربی.

سطح کورتیزول باال همچنین با اعتیاد به غذا و هوس غذاهای قندی مرتبط است، بنابراین وقتی این هورمون بیش از حد در بدن ترشح شود 

 غذاهای فرآوری شده را بیشتر خواهید خورد. نتیجه اش چه می شود؟ چاق می شوید.غذاهای ناسالم مانند 

برای تنظیم مجدد کورتیزول، باید دکمه ایست مصرف کافئین را بزنید. در طول یک هفته آینده به کلی کافئین را چگونه بهبود پیدا کنیم: 

 خواهد یافت.کنار بگذارید، و ببینید چگونه خواب و سطح استرستان بهبود 

ابتدا مصرف قهوه و چای را نصف کنید. سپس از قهوه و چای به چای سبز رو بیاورید، و پس از آن به صورت کلی رهایش کنید. فنجان چای و 

قهوه خود را با یک لیوان آب گرم به همراه لیمو و مقدار کمی پودر فلفل عوض کنید. نوشیدن یک یا دو لیوان از آن هنگام صبح به 

گاستروکولیک کمک می کند، بنابراین هر روز صبح اجابت مزاج خواهید داشت تا اجازه می دهید هورمون های سمی  یک رفلکستحر

 از بدنتان خارج شوند. 

 راه های زیادی برای تنظیم هورمون کورتیزول وجود دارد، اما شما ابتدا به فکر کافئین باشید.

 یآدیپونکتین ناکاف: 4مانع کاهش وزن شماره 

کد گذاری شده و به وسیله سلول های  ADIPOQآدیپونکتین یکی از هورمون های کلیدی است که به بدن می گوید چربی بسوزاند. توسط ژن 

چربی ترشح می شود، نقش آن تنظیم سطح گلوکز و شکستن اسید چرب ها است. برخی از افراد به صورت ژنتیکی طوری تنظیم شده 

 هورمون ها تولید نکنند. با کاهش سطح این هورمون ترکیب چربی در بدنافزایش می یابد. اند که مقدار زیادی از این
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وقتی مقاومت در برابر کاهش وزن مطرح می شود، ذهن نقش بسیار مهمی را ایفا می کند، رابطه ای پنهان بین بافت چربی و سیستم عصبی 

در این رابطه مخفی است، و التهاب و استرس اکسیداتیو را تنظیم می  آدیپونکتین یکی از پیام رسان های شیمیاییمرکزی وجود دارد. 

 کند. هر دوی این موارد با اضافه شدن وزن در ارتباط هستند.

آدیپونکتین، توصیه می کنم پسته میل کنید. وقتی دیدم یک غذا تا این حد می تواند روی سطح برای تنظیم مجدد چگونه بهبود پیدا کنیم: 

نفر با مشکل متابولیم انجام شد، خوردن روزانه پسته، سطح  22ر بگذارد واقعا جا خوردم. در یک تحقیق که روی یک هورمون تاثی

) که به عنوان کلسترول بد نیز شناخته  LDLآدیپونکتین را بهبود ببخشید. بعالوه این افراد در میان تنه، قند خون ناشتا، کلسترول کلی، 

 بهبود مشاهده کردند. Cمی شود (، و حساسیت باال به پروتئین واکنشی 

ساعت روزه داری توصیه می  02ساعت و برای آقایان  08آدیپونکتین را باال می برد؟ هر از گاهی روزه گرفتن. برای خانم ها دیگر چه چیزهایی 

تولید این هورمون و افزایش سطحش می شود. البته باید مواظب باشید که روزه گرفتن خود باعث شود. روزه گرفتن باعث تحریک 

 اضافه وزنتان نشود، بسیاری از افراد بعد از به پایان رسیدن زمان روزه وعده هایی سنگین استفاده می کنند.

های حاوی چربی اشباع نشده ) مانند پسته ( نیز حساب باز ورزش نیز به افزایش آدیپونکتین کمک می کند، همچنین می توانید روی دیگر غذا

 کنید برای مثال شکالت تخ.

 سخن پایانی

 یوقتی هر روز صبح به نبرد با اضافه وزنم می رفتم، و روی شماره های ترازو وسواس شدیدی پیدا کرده بودم، حس می کردم با مشکل بهم ریختگ

ک تک این هورمون ها در خود کردم، فهمیدم که باید به این بهم ریختگی هورمونی هورمونی مواجه باشم. وقتی شروع به تنظیم ت

مانند یک پیام نگاه کرد. امیدوارم شما نیز بتوانید با قدرت تمام به پیام های بدنتان گوش دهید و بهترین انتخاب های غذایی و سبک 

 زندگی را برای سالمت خود اتخاذ کنید.

پایدار در نتیجه تعادل هورمونی رخ می دهد به بسیاری از بیماران من کمک کرد تا وزنشان را تحت کنترل  درک این موضوع که کاهش وزن

 بگیرند و از بند مقاومت به کاهش وزن رها شوند.

 و وزن خانم ها یک موضوع بسیار بزرگ است، و چیزی بیش از یک کاهش وزن معمولی است. به تسلط روی زندگی و احساسات مربوط می شود

همه اش از درون خودتان شروع می شود. وقتی انرژی، قدرت و در ارتباط بودن را احساس کنید اتفاقات فوق العاده ای رخ می دهد. 

دیگر حس پف کردگی و بد خلقی، وسواس و عصبی بودن نخواهید داشت و همچنین به خاطر بدن و شیوه زندگی احساس گناه نخواهید 

ی عمیق ترین آرزوها و رویاهای خود تمرکز کنید، و از زندگی در باالترین کیفیت لذت ببرید. وقتی خود را کرد. باالخره می توانید رو

 تنظیم می کنید و از اضافه وزن راحت می شوید تازه خواهید فهمید که چقدر بیدار و زنده هستید.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (  
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 غذایی مان بد است؟پیتزا خوردن برای برنامه 

 

برش پیتزا فروخته می شود، این مقدار واقعا سرسام  352مردم در سراسر دنیا عاشق پیتزا هستند، برای مثال در آمریکا تخمین زده شده هر ثانیه 

ه صورتی که یار باال است بآور است، مقدار مصرف پیتزا در کشورهای دیگر نیز کمتر از این مقدار نیست. مصرف پیتزا کودکان و نوجوانان نیز بس

 یکی از تحقیقات نشان داده در آمریکا پیتزا دومین منبع جذب کالری در کودکان است.

 352آیا خوردن پیتزا برای برنامه غذایی مان ضرر دارد؟ بستگی دارد، ممکن است کامال ضرر داشته باشد، یک برش معمولی از پیتزا میتواند 

 کالری داشته باشد.

پیتزا ها یکسان نیستند، و ارزش غذایی آنها می تواند با هم بسیار متفاوت باشد. اگر سعی در کاهش وزن دارید می توانید با اتخاذ البته همه 

 انتخاب های هوشمندانه همچنان از خوردن پیتزا لذت ببرید.

 غذایی که می خورید نگاهی بیاندازید.به منظور ارزیابی اگر پیتزا برای برنامه غذایی تان بد بود باید به کل برنامه و مقدار 

 چرا پیتزا بد نام شده
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ا قپیتزایی که چربی و کربوهیدرات ساده داشته باشد و فیبر پایین می تواند کالری فوق العاده باالیی داشته باشد. هنگام کاهش وزن این دقی

 برعکس آن چیزیست که در غذاها به دنبال آن می گردید.

تزا می تواند متفاوت باشد، و البته پیتزایی که بیرون و در رستوران می خورید از آنچه خودتان در خانه درست می کنید پر مواد به کار رفته در پی

 کالری تر است.

 اینکه مصرف پیتزای کودکان باال است می تواند نگران کننده باشد، چون این غذا می تواند مرکز تجمع کالری باشد و در سالمت آنها اختالل

 د کند. ایجا

کالری. با رشد چاقی در میان  222کالری جذب می کنند و نوجوانان نیز حدود  422به صورت معمول وقتی کودکان پیتزا می خورند، حدود 

 کودکان و نوجوانان کاهش مصرف کالری یک توصیه بسیار جدی است.

ز می و چربی یک پیتزا بیافزایند. نان و یا خمیر زخیم پیتزا نی روکش هایی مانند پپرونی، پنیر اضافی، سوسیس و ژامبون، می توانند به کالری

 تواند مقدار زیادی کالری به پیتزا اضافه کند بدون اینکه حاوی فیبر چندانی  باشد.

 اگر بخواهیم در طول کاهش وزن از پیتزا لذت ببریم چه کار باید بکنیم؟

حروم کنیم؟ اگر پیتزا را کمی تغییر دهید، می توانید همچنان در قالب یکی از غذاهای کاهش وزن بدان معناست که باید خود را از خوردن پیتزا م

 برنامه سالم حفظش کنید. وقتی اضافه شدن عرض میان تنه با پیتزا خوردنتان پیش می رود مواردی هست که باید به آنها توجه کنید:

ببرید اما به پرخوری نیفتید. با سالم غذا خوردن در باقی روز سعی کنید به اگ یک یا دو قطعه از پیتزا می خواهید، از آن لذت مقدار وعده: 

 حجم غذایی که خوردید تعادل دهید.

 هر روز پیتزا نخورید، برایش زمان مشخصی بگذارید و وقتی نوبتش شد خوب از آن لذت ببرید.

 کمتری دارند. پیتزا های خمیر نازک کربوهیدرات ساده و کالریاز خمیر نازک استفاده کنید:  

روی پیتزا از گوشت و پنیر سنگین پرهیز کنید. الیه پنیر را نازک تر کنید و بیشتر از سبزیجات در مواد از روکش سبزیجات استفاده کنید: 

 بهره ببرید.

 چگونه مشخصات تغذیه ای پیتزا را تقویت کنیم؟

انتخابی سالمتر کنید. اگر هوس پیتزا کردید اما نمی خواستید وعده ای با کالری راه های خالقانه زیادی وجود دارد که بتوانید پیتزا را تبدیل به 

 باال میل کنید، این جایگزین ها ها را به کار ببرید:

ر یخمیر پیتزا را عوض کنید، می خواهید نان سفید را با چیزی سالمتر جایگزین کنید؟ می توانید از گل کلم یا سیب زمینی شیرین به عنوان خم

 ا استفاده کنید.پیتز
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 شاید در ابتدا بافت مقداری متفاوت شود، اما با این کار فیبر، آنتی اکسیدان، ویتامین و مواد معدنی را در پیتزا افزایش داده اید.

 حتی می توانید از غالت کامل کمک بگیرید، وقتی در خمیر پیتزا از غالت کامل استفاده کنید میزان فیبرش افزایش پیدا می کند.

اده از فمقدار سبزیجات را افزایش دهید. پیتزا غذایی است که می توانید آزادانه هر رویه ای دوست داشتید برای آن استفاده کنید، پس به جای است

 مقداری زیادی گوشت چرب بیشتر از سبزیجات بهره ببرید.

 العاده کنید.با استفاده از سبزیجات رنگارنگ می توانید طعم و ظاهر پیتزای خود را فوق 

 حتی می توانید پس از پخته شدن پیتزا روی آن کمی سبزیجات تازه استفاده کنید، مانند ساالدی روی پیتزا.

 یاضافه کردن سبزیجات اضافی به پیتزا مواد مغذی آن را تقویت می کند، و به علت باال رفتن مقدار فیبر پس از خوردن غذا بیشتر احساس سیر

 خواهید کرد. 

 پنیر ریختن به جای ساختن یک الیه پنیر می توان مقدار کالری پیتزا را کاهش دهد.  مقداری

خودتان سس درست کنید، سس های ماده پیتزا در واقع منابع پنهان قند به حساب می آیند. بهتر است با گوجه فرنگی و مقداری سبزیجات 

 معطر سس مخصوص خودتان را درست کنید، خوشمزه تر هم خواهد بود.

 چه مقدار می خورید؟

 هدر آخر مقدار وعده است که باید در نظر گرفته شود. هر بار چه مقدار پیتزا می خورید؟ احساس رضایت می کنید یا پر شدن؟ در ادامه روز چ

 چیزهایی می خورید؟ آیا مقدار غذایی که دریافت می کنید با مقدار کالری مصرفی تان تعادل دارد؟

ی به صورت روزانه شاید انتخاب خوبی برای کاهش وزن نباشد، اما پیتزا می تواند همچنان به عنوان وعده ای ویژه و به خوردن یک پیتزا معمول

 صورت متعادل در برنامه غذایی جا داشته باشد.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 با رژیم دکتر کرمانی اصال گرسنه نمی شدم

 

  عینی حسنآقای 

 کیلوگرم 032اولیه  وزن

 کیلوگرم 88 فعلی وزن

کیلو وزن کم کند. وی از همان سنین کودکی با  48که با استفاده از رژیم دکتر کرمانی، موفق شده  ساله تهرانی است 03جوان  عینی حسن

اهش وزن تشویق می کند. او با چاقی روبرو بوده است اما مشکالتی مثل بیماری های تنفسی و دشواری های خرید لباس، او را به سمت ک

نی اراهنمایی یکی از بستگان خود با رژیم دکتر کرمانی آشنا شده و حاال از اینکه به وزن ایده آل خود رسیده بسیار راضی است. این جوان تهر

http://www.kermany.com


 
 

این همه رنج بردن و بیماری را افرادی که از اضافه وزن رنج می برند را تشویق به الغری می کند و می گوید: غذا خوردن بدون برنامه، ارزش 

 ندارد!

 صحبت های ایشان را در ادامه می خوانید:

سالگی  00شد اما در  شروع سالگی 8 سن از من چاقی داشتم. وزن اضافه مشکل من و بین آنها، فقط افراد خانواده ما دارای وزن نرمال بودند

 از خودم بدم می آمد.  واقعا چاقی مشکل بزرگی برایم بود طوری که به خاطر وزن زیاد

، بروم. یکی دیگر  از دردسرهای من راه نمی توانستم می آوردم و کم نفس هرکاری برای انجام پیدا کرده بودم و تنفسی مشکل سالگی، 02 از

ر می کردم اما فک بود. همیشه به الغری شده معضلی برایم خودم، لباس انتخاب نمی کردم و چاقی سلیقه به وقت هیچ بود. تقریبا خریدن لباس

خره را با ایشان و سایت دکتر کرمانی آشنا کرد و باال من شده بود، الغری به موفق دکتر با رژیم بستگان که از یکی اراده اش را نداشتم تا اینکه

 تصمیم قطعی گرفتم که الغر شوم.

برنامه غذایی جدید عادت می دادم. بعد از اولین مراجعه  چون باید خودم را به بود سخت کمی رژیم اول آغاز برنامه غذایی و به خصوص دوهفته

کیلو وزن کم کنم، خیلی خوشحال بودم. در طول رژیم، هروقت سوالی داشتم یا مشکلی پیش می آمد با  3ام به دکتر، از اینکه توانسته بودم 

مشاورین واقعا به کمک می آمدند و از آن ها تشکر می در مراجعه های حضوری نیز  می کردند. و آن ها راهنمایی ام می گرفتم تماس مشاورین

 طالقانی امیری الهام خانم کنم به خصوص مشاورم

 

 کنم و چون غذاها تنوع کافی انتخاب مورد عالقه ام است را غذایی که یکی از مزیت های رژیم غذایی دکتر کرمانی این بود که می توانستم هر

کرمانی  تردک می کرد هیچ گونه مشکل خاصی در برنامه غذایی روزانه ام نداشتم. خوبی رژیم تغییر غذاییم برنامه داشتند و هردوهفته یک بار،

 چون میزان غذایی که دکتر مشخص می کرد برای سیر شدن کافی بود و در مهمانی نمی شدم گرسنه اصال این بود که در طول اجرای برنامه،

احساس  الغری داروی در برنامه رژیم دکترکرمانی اصال نیازی به استفاده از هیچ لی نداشتم.می خوردم و مشک غذا برنامه هم طبق همان ها

هم جزء برنامه روزانه ام بود اما به خاطر مشغله های  ورزشبا اینکه  بود. ویتامین های نمی کردم و تنها دارویی که مصرف می کردم قرص

 می کردم. روی پیاده یک بار ای هفته کاری، فرصت ورزش کردن نداشتم و فقط
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می کردند و کاهش وزن تدریجی ام باعث شده بود دوستان و آشنایان، با دیدن الغر شدنم، مرا به ادامه  اطرافیان و به خصوص مادرم، تشویقم

غییر کرده این قدر تدادن رژیم و رسیدن به وزن ایده آل تشویق کنند. محرم امسال، وقتی به حسینیه رفتم هیچ یک از دوستانم باور نمی کردند 

 و خوش اندام شده باشم.

حاال هر لباسی که دوست داشته باشم را می پوشم و از  .بدون شک، الغری و رسیدن به وزن ایده آل بهترین احساسی بوده که در زندگیم داشتم

 تیپ و ظاهر خودم لذت می برم. 

زن شده به کاهش و موفق افرادی بود که عکس م تشویق و ترغیبم می کرد،دکتر کرمانی می دیدم و به ادامه رژی سایت یکی از چیزهایی که در

 طور هم شد. بودند. با دیدن آنها با خودم می گفتم باید روزی بیاید که من هم یکی از آنها باشم و خوشبختانه همین

 این ارزش برنامه، بدون خوردن د می گویم: غذادر پایان، به کسانی که از چاقی رنج می برند و برای رژیم گرفتن همچنان امروز و فردا می کنن

 ندارد پس برای الغر شدن تصمیم جدی بگیرید و برای همیشه با دردسرها و مشکالت چاقی خداحافظی کنید. و ناراحتی را رنج همه
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 به این شکل وزن را کم و تثبیت می کنند

کاهش وزن نمی خوانیم. مخصوصا اینکه بیشتر افرادی که وزن زیادی کم می کنند در پایان متاسفانه این روزها اخبار زیاد خوشایندی راجع به 

موفق به تثبیت آن نمی شوند. بازگشت وزن پس از کلی ورزش سخت و سالم غذا خوردن خیلی نا امید کننده و زجر آور است. اما ما نمی 

تان تسلیم شوید. در کنار این اخبار باید در نظر داشت که محققان ثابت کرده اند خواهیم امیدتان را از دست بدهید، نمی خواهیم در برابر اهداف

درصد از وزن کلی بدن می تواند انسان را از  نظر سالمت جسمی فوق العاده بهبود  5کوچکترین حرکت به سمت کاهش وزن و حتی کاهش 

 دهد، پس هر گامتان حساب می شود.

 

، بعضی سریع وزن کم می کنند و بعضی به آهستگی، افرادی هستند که خودشان با برنامه ریزی موفق به کاهش وزن بسیار چالش برانگیز است

کاهش می شوند و کسانی نیز هستند که برای این کار از یک برنامه غذایی ویژه استفاده می کنند. نمی توان برنامه غذایی یا روش الغری 

ات هستند که تقریبا روی همه جواب می دهد. شاید این عادت ها چیز جدیدی نباشند اما وقتی معرفی کرد که به درد همه بخورد اما برخی عاد

بفهمید چنین کارهای ساده و شدنی می تواند در کاهش وزن هرچه بهترتان کمک کند امیدوارانه تر به سمت هدف خود که سالمتی است می 

 روید.

 صبحانه
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مهمترین وعده ی روزتان باشد. روز خود را با وعده ای سرشار از پروتئین شروع کنید، این کار باعث اگر می خواهید وزن کم کنید شاید صبحانه 

می شود سوخت و ساز بدن بیدار شود و پس از یک خواب طوالنی با کالری سوزی روز را شروع کنید. متخصصان تغذیه بر این باورند که یک 

 اشد.گرم پروتئین ب 02تا  03صبحانه سالم باید حاوی 

 ترازو

ر خود ااز موارد مهم در رابطه با تثبیت وزن چک کردن آن با ترازو است، بیشتر افرادی که در تثبیت وزن خود موفق بوده اند تقریبا هفته ای یکب

ستفاده نرود. البته ارا وزن می کردند. پس از رسیدن به وزن ایده آل مهم است که همیشه وزن خود را زیر نظر داشته باشید تا انگیزه تان از بین 

بیش از حد ترازو به صورت روزانه نیز ممکن است تمرکز فرد را بهم بریزد و باعث استرس شود، پس نه وزن خود را به کلی فراموش کنید نه 

 اینکه هر لحظه آن را چک کنید.

 زمان تماشای تلوزیون

خطرناک است، دائما یکجانشستن برای کاهش وزنتان هم نتیجه ای حتما شنیده اید که می گویند نشستن طوالنی مدت مانند سیگار کشیدن  

ساعت در هفته (. با اینکه نمی دانیم  02در پی نخواهد داشت. افراد موفق در تثبیت وزن معموال مدت زمان کمتری تلوزیون تماشا می کنند ) 

 اما شانس این وجود دارد که فعالیتشان بیشتر باشد، تحرکچنین افرادی زمانی که تلوزیون نگاه نمی کنند دقیق به چه کاری مشغول هستند، 

داشتن نیز به تثبیت وزن کمک می کند. هر کالری که می سوزانید حساب می شود! پس حواستان به مدت زمان نشستن و مدت زمان فعالیت 

ی خود بلند شوید و کمی حرکت کنید تا عضالت به بدنی باشد. اگر برنامه تلوزیونی مورد عالقه خود را نگاه می کنید در میان برنامه ها از جا

 خواب نروند، همچنین به جای مبل بهتر است روی زمین بنشینید.

 ورزش روزانه

ر وورزش کلید تثبیت وزن است. بیشتر کسانی که توانسته اند وزن خود را ثابت نگه دارند روزانه حداقل یک ساعت ورزش را انجام می دهند. منظ

دقیقه فعالیت حتی الزم نیست  22این نیست که حتما ورزشی سنگین انجام دهید، این فعالیت می تواند چیزی به سادگی پیاده روی باشد. این 

 متوالی باشد. می توانید زمان ورزش خود را در طول روز پخش کنید تا جلوی کارهایتان را نگیرد. که 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 چرا چربی شکمی آدم بده است؟

 

اولین توصیه رژیمی که در زندگی شنیدم از زبان معلم ورزش مقطع ابتدایی بود که به من گفت اگر می خواهی زیاد چاق نشوی از خوردن چربی 

سال بعد زندگی را به مبارزه با خوردن چربی پرداختم، اجازه نمی  02پرهیز کن، اندام خودش هم بد نبود برای همین توصیه اش را پذیرفتم و 

 گرم چربی وارد برنامه ام شود.  0روزی بیشتر از  دادم

 ممی خواهید بدانید چطور بود؟ افتضاح بود، اما خوشبختانه امروزه فاصله زیادی با آن توصیه های وحشتناک رژیمی گرفته ام، و حاال می دان

 برخی چربی ها چه در غذا چه در بدنمان خوب هستند. به جز چربی شکمی.

اردی که تحقیقات به آن دست یافته چربی های احشایی است، نوعی از چربی که اطراف ارگان های موجود در میان تنه یکی از بزرگترین مو

تشکیل می شود و خطر بزرگی برای سالمتی به حساب می آیند. چربی زیر جلدی، نوعی از چربی که زیر پوست می نشیند و باعث سلولیت می 

شته باشد اما ضرری هم برایتان ندارد. چربی باسن و ران، چربی است که بیشتر در خانم ها دیده می شود شود، این چربی شاید ظاهر قشنگی ندا

و شکل بدنشان را متمایز می کند، این نوع چربی در واقع برای ما خوب است، چون تحقیقات نشان داده با افزایش طول عمر، بهبود سالمت 

باط است. اما چربی احشایی؟ این چربی شکمی یک عامل خطر برای بیماری های قلبی، دیابت، قلبی عروقی و حتی کودکانی باهوش تر در ارت

در واقع تحقیقات نشان داده، اندازه دور کمر معیار مناسب تری برای  –سندروم متابولیک، برخی سرطان ها و حتی عامل مرگ زودرس است 

 است. BMIسنجش سالمت نسبت به محاسبه 

است که چربی، چربی است درسته؟ من درباره این سوال خیلی فکر کردم، من با خود تصور کردم که چربی احشایی ارگان  اما چرا؟ منظورم این

های داخلی بدن را خفه می کنند، غذاهای سرخ کرده و پرکالری که می خوریم کم کم در شکل چربی آنقدر اطراف این اعضای بدن می گیرند 

را انجام دهند. و حاال این تصورات عجیب و غریبی که داشتم به صورت علمی ثابت شده اند. مشخص شده که  که دیگر آنها نمی توانند کارشان

 چربی های احشایی با هیچ چیز کاری ندارند به جز سیستم ایمنی بدنمان. 
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شدید. اجازه دهید منتشر شد، همه چیز مربوط می شود به التهاب  Nature Communicationsبر اساس تحقیقات جدید که در مجله 

 بازگشت سریعی داشته باشیم به درس زیست شناسایی دوران مدرسه.

داخل هر کدام از سلول های بدنمان ساختار کوچکی است به نام شبکه آندوپالسمی، که مسئول تولید تمام پروتئین های داخل سلول است.  

ی شود، جایی که شبکه ایندوپالسمی آنها را تبدیل به مصالحی برای ساخت معموال زمانی که غذا میخوریم، مواد مغذی آن وارد سلول هایمان م

 عضالت، رشد موها و هرآنچه بدن نیاز دارد می کند.

اما وقتی ما پرخوری می کنیم، این سیستم در هم شکسته می شود، و سلول های قسمت احشایی ) شکم که تقریبا خانه بیشتر ارگان های بدن 

کارشان را انجام دهند. در عوض کیتوکین ترشح می کنند، یک نوع پروتئین کوچک که به سلول ها کمک می کند با  است ( نمی توانند درست

ی اهم ارتباط برقرار کنند. و یکی از وظایف کیتوکین مخابره پریشانی بدن به سیستم ایمنی و مطلع کردن آن از مورد حمله قرار گرفتن سلول ه

بیشتر باشد صدای این ارتباط باالتر می رود و از زمزمه به فریاد تغییر شکل می دهد. و می دانید چه فریاد می بدن است. هرچه مقدار کیتوکین 

 زنند؟ کمکم کن، فشار زیادی به من وارد شده، و می خواهم این فشار را خاموش کنم!

نام دارند و از پردازش چربی توسط  TRIP-Br2که این کیتوکین ها منجر به التهاب و آزاد شدن مولکول های نظارتی در سلول ها می شوند 

سلول پیشگیری می کنند. از آنجا که سلول بیش از این قادر به پردازش غذای اضافی نیست، همانجا به صورت چربی شکمی ذخیره می شود. 

د. این چرخه ند درست کارشان را بکننهرچه چربی شکمی بیشتر باشد فشار روی سلول ها نیز بیشتر می شود، و بنابراین سلول ها نیز نمی توان

 احشایی از کوچکترین سطح شروع می شود و تاثیر وسیعی روی سالمتتان دارد. 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (  
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 ترفندهای رژیمی یک ثانیه ای

 به یک لحظه فکر و تصمیم گیری.برای قرار گرفتن در مسیر کاهش وزن گاهی فقط به چند ثانیه احتیاج دارید، 

 یک بسته آدامس باز کنید

 

تحقیقات دانشگاه رود آیلند نشان داده وقتی افراد بالغ صبح ها به مدت یک ساعت آدامس می جوند، تا حدود زیادی کمتر احساس گرسنگی می 

ا اگر مرتب این کار را بکنید ماجرا فرق خواهد کرد. از کالری کمتر غذا می خورند. این عدد شاید به نظر کم بیاید، ام 20کنند و موقع ناهار 

 آدامس نعنایی استفاده کنید تا، بیش از پیش بتوانید گرسنگی را سرکوب کنید. 

 نگاهی به بسته غذایی کنید تا حجم هر وعده را متوجه شوید
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ده چک چیپس، ابتدا نگاه کنید هر بسته شامل چند وعقبل از اینکه شروع به خوردن یک میان وعده به نظر کم کالری کنید، مثل یک بسته کو

 می شود. ممکن است بدون آنکه بدانید دو برابر یا حتی سه برابر وعده ای که باید، کالری دریافت کنید. 

 قبل از نوشیدن کمی مکث کنید
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دنی به کالری موجود در نوشیدنی ها نباشد، نوشییک برنامه غذایی سالم را دنبال می کنید اما به نتیجه دلخواه نمیرسید؟ ممکن است حواستان 

کالری فقط از نوشیدنی ها دریافت می کنند. می توانید با یک جایگزینی ساده جلوی  322هایی مانند آب میوه و نوشابه. بیشتر افراد در روز حدود 

 این مقدار اضافی کالری را بگیرید، پیشنهاد ما آب خنک یا بهتر آب طعم دار است.

 وان بزرگ برداریدیک لی
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تامین آب بدن می تواند گرسنگی تان را کنترل کند، مخصوصا اینکه بیشتر مردم متاسفانه احساس گرسنگی را با احساس تشنگی اشتباه می 

خواهید دید که دقیقه منتظر بمانید، در بیشتر مواقع  32گیرند. دفعه بعد که فکر کردید به یک میان وعده نیاز دارید، یک لیوان آب بنوشید و 

 احساس گرسنگی تان فرو می نشیند.

 نقدی پرداخت کنید
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دفعه بعد که خواستید با کارت کشیدن یک بسته شکال بخرید، با پول نقد حسابش کنید. بر اساس تحقیقات خریداران زمانی که با کارت های 

از  جاعتباری خرید خود را انجام میدهند بیشتر میل به هزینه کردن برای شکالت و شیرینی دارند. وقتی با پول نقدی پرداخت می یکنید بیشتر رن

 دادن پول را حس می کنید، بنابراین لذت خرید برایتان کم می شود.  دست

 از نمکدان فاصله بگیرید
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نمک اضافی در برنامه غذایی تان حبس آب و نفخ را افزایش می دهد. دفعه بعد که خواستید روی غذا نمک بریزید بیشتر فکر کنید، تغییر در 

 وزن آب بدن به معنای تغییر روی ترازو است. 

 لفل اضافه کنیدف
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ندی به تبا اضافه کردن فلفل به برنامه غذایی عالوه بر زبانتان می توانید مقداری کالری اضافی نیز بسوزانید. کپسایسین موجود در فلفل که مزه 

میل به  کند طوری که کمترآن میدهد می تواند آدرنالین را افزایش دهد، و سوخت و ساز بدن را تقویت کند. فلفل تند می تواند اشتها را سرکوب 

 غذا داشته باشید.

 روزی یکبار نه بگویید
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خیلی غیر واقع گرایانه است که بخواهید کل برنامه غذایی تان را یک روزه متحول کنید. با گام های کوچک شروع کنید و هر روز چیزی 

نهایت به نتیجه ای بزرگ دست پیدا می کنید. بیشتر به سراغ  پرکالری را از برنامه غذایی خود حذف کنید. همینطور خرد خرد که پیش بروید در

 آنهایی بروید که زیاد جلو راهتان قرار می گیرند، این کار باعث می شود سریعتر وزن کم کنید.

 از خامه چشم پوشی کنید
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ی از ناسالم ترین غذاها در برنامه غذایی تان خامه قهوه تنها از روغن هیدروژنه، شکر، و غلیظ کننده ها ساخته شده، به همین دلیل می تواند یک

وری رباشد. قندهای مصنوعی در انواع بدون چرب یا بدون قند آنها را بهتر نمی کند. اگر نمی توانید قهوه را سیاه میل کنید، کالری های غیر ض

 را حذف کنید و مقداری شیر واقعی در قهوه خود بریزید.

 در یک ظرف کوچک غذا میل کنید
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ف های بزرگتان را با ظرف های کوچک جایگزین کنید. در یک تحقیق به دو گروه از داوطلبان در بشقاب های بزرگ و کوچک غذا داده شد، ظر

 درصد بیشتر غذا خوردند، با این حال این افراد فکر می کردند از گروه دیگر غذای کمتری خورده اند.  02گروهی که بشقاب هایشان بزرگتر بود 

 گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی ( کاری از
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 آیا اصالح سر کودک رشد موهایش را تقویت می کند؟

 

دن یخانم ها معموال روی مو خیلی حساس هستند، دوست دارند سر فرزندشان مویی پر پشت و سالم داشته باشد. در بین بسیاری از خانواده ها تراش

کند مرسوم است و آنها بر این باورند که این کار باعث تقویت رشد موی کودک می شود. در برخی کشور اولین مویی که روی سر کودک رشد می 

کر فها و فرهنگ ها نیز این کا را جزئی از امور دینی می دانند، بهانه خوبی است برای چشم پوشی از موهای با نمک کودک و تراشیدن آن. برخی 

لمتر و پر تر شدن سر کودک می شود، اما آیا علم نیز این عمل را تایید می کند؟ در ادامه این مقاله می کنند این تراشیدن باعث ضخیم تر، سا

 متوجه خواهید شد.

فولیکول های مو هنگام تولد تعداد خاصی دارد. فولیکول ها کیسه های ضروری هستند که باعث رشد موی سر می شوند. تعداد فولیکول های 

یا  بافت، تراکم، و –طول عمر رشد می کنند را تحت تاثیر قرار می دهد، البته این جدای تعیین ماهیت موها است  روی سر تعداد موهایی که در

 صاف، فرفری، یا مواج بودن.

 تعداد فولیکول های مو به ژنتیک مربوط می شود. ژن ها هستند که تعیین می کنند یک فرد چند فولیکول داشته باشد، پس در نتیجه این تعداد

 می تواند تغییر کند.ن

بسیاری از کودکان با رشد موی نامرئی به دنیا می آیند، در قالب موهای ولوس ) موهایی کوچک با رنگی روشن (. موهای ولوس رنگ روشنی 

غییرات ت دارند، و ظریف و کوتاه هستند. طبیعت این موها سه تا هفت ماه پس از تولد تغییر می کند. یک کودک وقتی به دو سالگی می رسد

 موهایش نیز کامل میشود یعنی موهای ولوس به موهایی ضخیم و بالغ تبدیل می شوند.
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، دبنابراین، به نظر نمیرسد کوتاه کردن موهای سر کودک کمکی به رشد بهتر آنها بکند. عواملی که روی ضخامت و رشد موی سر کودک تاثیر دارن

تاثیر قرار می گیرند. با این حال، نقش مواد مغذی را هم در رشد موی سر کودک نمی توان  تنها با فولیکول هایی که در پوست سر هستند تحت

 انکار کرد.

 نپس حاال که مواد مغذی و ژنتیک موهای سر کودک را می سازند، آیا اصال نیازی به تراشیدن سر هست؟ خیر، دلیل دیگری که شما را از تراشید

 پوست سر آنها است، تراشیدن مو باعث می شود بیشتر در خطر جراحات قرار بگیرند. سر کودک منع می کند، لطیف و حساس بودن

تثبیت بهداشت مو و پوست کف سر نیز برای بهبود مویی سالم ضروری است. سر فرزند خود را باید در دوره هایی مرتب بشویید تا از ترشحات 

ند د. با اینکه چنین ترشحاتی زیاد جدی نیستند، ولی ظاهر کودک را ناپسطبیعی کف سر که باعث کثیفی و چرب شدن آن می شود جلوگیری کنی

 و موجب ناراحتی خوده او می شوند.  

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 تخم مرغ در سس گوجه فرنگی با نان سیر پنیری مخصوص

 

و حتی صبحانه میل کنید.غذای اصلی را در کنار نان مخصوص آن سرو کنید و از طعم خاص این غذا را می توانید به عنوان وعده شام یا ناهار 

 هر دو با هم لذت ببرید. محتویات این وعده سرشار از پروتئین و مواد مغذی دیگر است که آن را تبدیل به غذایی بسیار سالم می کند.

 مواد الزم:

 یک قاشق غذا خوری روغن زیتون خالص

 خرد شده یک فنجان پیاز

 سه حبه سیر خرد شده
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 سه قاشق غذا خوری رب گوجه فرنگی

 یک سوم فنجان سرکه

 یک قاشق چای خوری شکر

 یک دوم قاشق چای خوری نمک

 یک چهارم قاشق چای خوری فلفل سیاه

 یک چهارم قاشق چای خوری فلفل قرمز

 گرم گوجه فرنگی، که مکعبی برش خورده باشند 422

 عدد تخم مرغ بزرگ 4

 گرم ( نان خمیر ترش 08رش ) ب 4

 یک حبه سیر، نصف شده

 گرم پنیر موزارال کم چرب خرد شده 52

 روش پخت:

 منقل برقی یا غیر برقی را گرم کنید.

 یک ماهی تابه نچسب را روی حرارت متوسط رو به باال گرم کنید، به ماهی تابه روغن اضافه کنید، روغن را خوب بچرخانید تا همه ماهی تابه

دقیقه تفت دهید. رب گوجه فرنگی را اضافه کنید، یک دقیقه دیگر تفت دهید و  4شود. پیاز و سیر خرد شده را به ماهی تابه اضافه کنید. چرب 

ش ومرتب بهم بزنید. سرکه را اضافه کنید و تا زمانی که بیشترش تبخیر شود تفت دهید. شکر، نمک، فلفل و گوجه فرنگی ها را اضافه کنید. درپ

دقیقه بجوشد. تخم مرغ ها را پشت سر هم روی میکس گوجه فرنگی  0تابه را بگذارید و حرارت را تا متوسط کم کنید. اجازه دهید  ماهی

 دقیقه یا تا زمانی که زرده ها پخته شوند به پختن ادامه دهید. 5بشکنید. درپوش را بگذارید و 

یک و نیم دقیقه یا تا زمانی که تست شوند روی منقل بگذارید. با نصفه های سیر قطعات نان را روی سینی پخت بگذارید، هر طرف نان ها را 

ا و هروی نان ها بمالید. دو قاشق غذا خوری پنیر روی هر کدام از نان ها بریزید. روی منقل حرارتشان دهید تا پنیر رویشان آب شود. تخم مرغ 

 کنید. سپس با نان های سیری سرو کنید.میکس گوجه فرنگی را به صورت مساوی در چهار بشقاب تقسیم 

 اطالعات تغذیه ای:
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مواد گفته شده در این دستور پخت برای چهار وعده در نظر گرفته شده است، هر وعده شامل یک تخم مرغ ، یک قطعه نان و مقداری میکس 

 گوجه فرنگی است.

 اطالعاتی که در ادامه می آید مربوط به یک وعده از این غذا می باشد.

 082کالری: 

 گرم 00چربی در یک وعده: 

 گرم 3.2چربی اشباع در یک وعده: 

 گرم 5چربی غیر اشباع در یک وعده: 

 گرم 0.2چربی حاوی حلقه های اشباع نشده در یک وعده: 

 گرم 05پروتئین در یک وعده: 

 گرم 08کربوهیدرات در یک وعده: 

 گرم 3فیبر در یک وعده: 

 ی گرممیل 085کلسترول در یک وعده: 

 میلی گرم 3آهن در یک وعده: 

 میلی گرم 588سدیم در یک وعده: 

 میلی گرم 082کلسیم در یک وعده: 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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