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پیشگفتار
در حوزه علوم ورزشی ،توجّه به ترکیب بدن و وزن مناسب برای رسیدن به پیشرفت-
های ورزشی و سالمتی فوق العاده با اهمیت است .به دلیل فقدان کتاب آموزشی برای
درس ترکیب بدن و کنترل وزن ،حاصل دو دهه تجارب آموزشی و تحقیقاتی خود را در
یک جلد کتاب تقدیم جامعهی علمی کشور مینمایم .این کتاب بر اساس سرفصل مصوّب
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تالیف شده است تا بتواند به عنوان یک منبع آموزشی
مرجع ،مورد استفادهی استادان و دانشجویان عزیز قرار گیرد.
دکتر عبّاس معمارباشی
عضو هیات علمی دانشگاه محقّق اردبیلی

ترکیب بدن و کنترل وزن
شماره درس744 :

تعداد واحد۲ :
نوع واحد :نظری
پیشنیاز/هم نیاز :تغذیه و ورزش ()7۲۲
هدف :آشنایی با اضافه وزن ،چاقی ،ترکیب بدن و وزن مطلوب و چگونگی ارزیابی
آنها و ارتباط این عوامل با تندرستی و آمادگی جسمانی
سرفصل:
 آشنایی با چاقی و اضافه وزن و امراض حاصل از آن آشنایی با وزن مطلوب و چگونگی تعیین آن آشنایی با جداول مختلف قد و وزن آشنایی با جداول مختلف قد و وزن آشنایی با ترکیب بدن و چگونگی ارزیابی ترکیب بدن آشنایی با نیازمندی ها و تعادل انرژی در بدن آشنایی با برآورد انرژی دریافتی و مصرفی آشنایی با مصرف انرژی هنگام فعالیت جسمانی -آشنایی با روشهای کاهش و افزایش وزن

فصل اول

آشنایی با چاقی و اضافه وزن

مقدمه

اضافه وزن و چاقی پنجمین عامل خطر مرگ و میر در دنیاست و ساالنه حداقل ۲/8
میلیون بزرگسال بر اثر اضافه وزن و چاقی ،جان خود را از دست میدهند .در ایران آمار
چاقی بسیار باال تخمین زده شده و رتبه  ۶۶را در دنیا دارد .بر طبق یافتههای پژوهش
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،حدود  ۲۵درصد از جمعیّت مورد بررسی در
تهران ،مبتال به چاقی هستند [ .]۱شیوع اضافه وزن و چاقی در ایاالت متحده نیز به
باالترین میزان خود تا به حال رسیده است و  ۶۵درصد بزرگساالن دارای اضافه وزن و۳۱
درصد چاق میباشند .در سال  ۶۰، ۲۰۱۲درصد بزرگساالن و  ۲۵درصد کودکان ۱۹-۲
ساله استرالیا مبتال به اضافه وزن و چاقی بودند .طبق آخرین آمار موجود در کشور،
برآورد ملی شیوع چاقی عمومی معادل  %۲۲/۳و شیوع چاقی مرکزی بر اساس معیار
فدراسیون بین المللی دیابت ،۱معادل  %۵۳/۶میباشد .در سال  ۲۰۰۵شیوع اضافه وزن
و چاقی در مردان و زنان به ترتیب  %۴۲/8و  %۵7بود و پیش بینی شده بود که تا سال
 ۲۰۱۵این ارقام به ترتیب به  %۵۴و  %7۴برسد.
یافتههای نظام مراقبت عاملهای خطر بیماریهای غیرواگیر در افراد  ۱۵تا  ۶۰ساله،
طی سالهای  ۱۳8۵تا  ،۱۳88نشان میدهد  7۱/۴۴درصد افراد مورد مطالعه در کشور و
 ۴۶/۴7درصد افراد مورد مطالعه در استان آذربایجان شرقی ،به اضافه وزن و چاقی مبتال
بودند .بررسی گروه کارشناسان بهبود تغذیه مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی نیز
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آشنایی با چاقی و اضافه وزن

۱۵

نشان میدهد که در سال  ۶۴/۶ ۱۳۹۰درصد کارکنان مورد بررسی ادارات دولتی استان
آذربایجان شرقی مبتال به اضافه وزن و چاقی بودهاند.
امروزه توسعهی صنعتی ،افزایش تمایل به شهرنشینی و ماشینی شدن زندگی ،نشانه-
های عمدهای در شیوهی زندگی انسانها ایجاد نموده و شیوه زندگی کمتحرك را برای
جامعهی ما به ارمغان آورده است .در این راستا ،چاقی دوران کودکی یکی از جدیترین
چالشهای بهداشت عمومی در قرن  ۲۱است .اکنون چاقی در کودکان و بزر گساالن در
کشورهای توسعه یافته به سطح اپیدمی رسیده است و کودکان دارای اضافه وزن ،به
احتمال زیاد ،در آینده بزرگساالن چاق خواهند بود .این کودکان نسبت به کودکان بدون
اضافه وزن به احتمال زیاد ،در سالهای جوانی به دیابت نوع  ۲و بیماریهای قلبی و عروقی
مبتال خواهند شد که به نوبهی خود با شانس باالتر مرگ زودرس و ناتوانی همراه است.
عالوه بر افزایش خطر در آینده ،کودکان چاق مشکلهای تنفسی ،پرفشارخونی ،عالئم زود
هنگام بیماری قلبی ،مقاومت به انسولین و نشانههای روحی  -روانی را هم تجربه میکنند.
بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی) ، (WHOاضافه وزن و چاقی به عنوان تجمع
غیرطبیعی یا بیش از اندازهی بافت چربی در بدن ،که سالمت فرد را مختل میکند،
شناخته میشود  .چاقی نوعی بیماری مزمن است که با عدم تعادل بین انرژی دریافتی و
انرژی مصرفی با تجمع بیش از حد بافت چربی بروز میکند .یکی از باورهای عمومی این
است که به دلیل عدم فعالیت بدنی یا کمتحرکی ،فرد به چاقی دچار میشود .این موضوع
چه در مورد نوجوانان و چه در مورد بزرگساالن تا حدودی صادق است .از طرفی ،چاقی
مرتبط با تعدادی از بیماریها ،شامل بیماری دیابت نوع  ،۲بیماری عروق کرونر قلب،
مشکلهای روحی-روانی ،عوارض کلیوی ،پرفشارخونی ،بیماریهای آترواسکلروز قلب ،کبد
چرب و نیز مشکلهای اسکلتی ،نظیر کمردرد میباشد .در نتیجه انتظار زندگی عادی در
بین افراد چاق به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا میکند.
پژوهشهای علمی نشان دهندهی این واقعیت تلخ است که پدیدهی کم تحرکی عامل
اصلی افزایش وزن و چاقی است .مکانیسم چاقی و اضافه وزن ،از تمایل بدن برای ذخیرهی
انرژی به صورت چربی نشأت میگیرد و این تمایل فیزیولوژیکی بدن ریشه در هزاران سال
زندگی بشر دارد .انسانهای اولیه که زندگی ابتدایی داشتند ،همیشه دسترسی به غذا
نداشته و فقط هنگامی که شکار ،میوه یا برداشت محصوالت کشاورزی داشتند ،می
توانستند غذای کافی بخورند .از این رو مکانیسمی به وجود آمد که انرژی مازاد دریافتی
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را برای روزهای کم غذایی و اوقات گرسنگی ذخیره کنند .در زندگی مدرن امروزی با
وجود سفارشهای تلفنی و حتی آنالین غذا ،دسترسی به گونههای متنوع غذا ،آسان شده
است .در نتیجه زمان گرسنگی نادر و کمبود کالری به ندرت اتفاق میافتد و ذخیرهی
انرژی مازاد بر نیاز روزانه بدن ،اضافه وزن و در ادامه چاقی را به وجود آورده است .چاقی
نه تنها در کشورهای پردرآمد ،بلکه این روند به طور چشمگیر در مناطق شهری با
درآمدهای مختلف کم و بیش رو به افزایش است و علتهای متنوعی عالوه بر دریافت
باالی کالری در این پدیده سهیم است.
یکی از علتهای خطرآفرین برای افزایش بیماری های قلبی -عروقی و دیابت ،چاقی
است .هنگامی که گفته میشود شخص اضافه وزن دارد ،این امر بیانگر اضافه بودن وزن
بدن شخص نسبت به قد است .این وزن اضافی ممکن است به دلیل چربی اضافی و یا
وزن بیشتر عضلهها باشد ،بنابراین باید مشخص شود که اضافه وزن هر شخصی مربوط به
چه عاملهایی است .در مقابل وقتی گفته میشود شخصی چاق است ،نشاندهندهی این
است که میزان چربی او از حد طبیعی بیشتر است.
پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی به اهتمام همه جانبه و مشارکت فعاالنهی همه
قشرهای جامعه ،اعم از سیاستگزاران و دولتمردان ،وزارتهای بهداشت ،درمان و آموزشی
پزشکی ،ورزش و جوانان ،تعاون و امور اجتماعی ،دانشگاهها و بخصوص عموم مردم ،نیاز
دارد .اگر اقدام فوری صورت نگیرد ،فردا دیر خواهد بود و میلیونها نفر از مشکلهای جدی
سالمت رنج خواهند برد .در این کتاب تالش شده تا با استفاده از سرفصلهای درس
ترکیب بدن و کنترل وزن ،دانش علمی و عملی الزم در اختیار دانشجویان رشته تربیت-
بدنی قرار گیرد تا بتوانند نقش موثری در سالمت جامعه ایفا کنند.
تعریف چاقی

چاقی بیماری مزمنی است که در نتیجهی عدم تعادل بین انرژی دریافتی و انرژی
مصرف شده در بدن و در نتیجه تجمع غیرطبیعی بافت چربی بوجود میآید .انباشت بیش
از حد بافت چربی میتواند موجب پسرفت شاخصهای سالمتی ،از جمله کاهش میانگین
طول عمر یا کاهش کیفیت و امید به زندگی شود.
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به دلیل در دسترس عموم نبودن امکانات ارزیابی درصد چربی بدن ،شایعترین روش
برای برآورد چاقی استفاده از شاخص تودهی بدن است؛ شاخصی که با تقسیم کردن وزن
شخص بر حسب کیلوگرم به توان دو قد بر حسب متر به دست میآید.
پاتوفیزیویولوژی چاقی

تعداد یاخته های چربی(ادیپوسیت ) شاید تا اوایل سن بلوغ ،افزایش پیدا میکند.
بیتمرینی و پرخوری می توانند سبب تحریک تشکیل این یاختهها شوند .بنابراین چاقی
ترکیبی از تعدادی یاختههای چربی و محتوای چربی آنها میباشد .انسانهای چاق دارای
تعداد زیادی از یاختههای چربی بوده که حاوی حجم بیشتری از چربی نسبت به هم سن
و ساالن الغرشان میباشند .در نتیجه مربیان تربیت بدنی مدارس میباید به طور جدی
به این موضوع توجه داشته باشند.

شکل  .1مکانیزم فیدبک بین مغز و بافت چربی

بسته به زمان شروع چاقی ،دو نوع چاقی وجود دارد؛ اگر چاقی در سالهای کودکی
شروع شود ،این نوع چاقی از نوع چاقی هیپرپالستیک و اگر چاقی در سالهای باالتر بوجود
آید ،این نوع چاقی بزرگساالن ،از نوع چاقی هیپرتروفیک است .چاقی هیپرپالستیک به
طور عمده با ازدیاد سلولهای چربی مشخص شده و چاقی هیپرتروفیک اغلب با بزرگ
شدن سلولهای چربی تشخیص داده میشود.
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کاهش بافت چربی در بزرگساالن اغلب از طریق کوچک شدن سلولهای چربی ،بدون
کاهش تعداد سلولهای چربی به وجود میآید در نتیجه تعداد سلولهای چربی عامل تعیین-
کنندهای در استعداد فرد به چاقی محسوب میشود .بنابراین آدمهایی که در کودکی چاق
هستند ،ریسک چاق شدن بیشتری در دوران بزرگسالی دارند و کنترل چاقی این بزرگ-
ساالن نیز همواره دشوارتر از بزرگساالنی خواهد بود که به دلیل وزن طبیعی در کودکی،
تعداد سلول چربی کمتری دارند.
جدول  .1نقش پپتیدهای گوارشی تنطیم کننده دريافت غذايی

نام پپتید

عامل محرك

محل ترشح

محل اثر

اثر بر
دریافت غذا

CCK

پروتئین و چربی

روده باریک
 -مغز

عصب آوران
واگ

کاهش

GLP-1

مواد مغذی-هورمونهای روده-
پیامهای عصبی روده

ایلئوم-
کولون

تخلیه شیره
معده -مغز

کاهش

Ghrelin

گرسنگی

معده

مغز

افزایش

Apo A-IV

جذب چربی

روده-کبد

مغز

کاهش

Enterostatin

چربی

معده-روده

عصب آوران
واگ

کاهش

GRP/Bombesin

مخاط معده

هضم غذا

مغز و عصب
واگ

کاهش

پروتئین لپتین به وسیلهی بافت چربی در بدن انسان ساخته شده و در خون آزاد
میشود و از راههای مختلف موجب کاهش اشتها و در نتیجه کاهش مصرف انرژی میشود
و در واقع مانع چاق شدن میشود .افرادی که وزن کم میکنند ،میزان لپتین آنان کاهش
پیدا میکند ،زیرا که بدن سعی میکند با این کاهش وزن مقابله کند و از ذخیرههای
انرژی خود (بافتهای چربی) محافظت کند .لپتین همچنین سیستم عصبی سمپاتیک را
تحریک نموده و به این ترتیب سبب افزایش فشار خون ،ضربان قلب و تولید حرارت (تولید
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حرارت به قیمت انرژی متابولیک) از طریق جدا نمودن انتقال الکترون از سنتز ATP

در میتوکندری بافت چربی میگردد .لپتین موجب کاهش تولید نوروپپتید
هیپوتاالموس که محرك قوی اشتها است میشود ،و بر این اساس اشتها را کم میکند.
همچنین موجب افزایش ،alpha-MSHکه یک عامل کاهندهی اشتها در هیپوتاالموس
است ،نیز میشود؛ در نتیجه اشتها را کم میکند .گرلین۱هورمون دیگری است که از معده
ترشح می شود و در گرسنگی نقش دارد و اگر میزان ترشح آن در بدن افزایش یابد ،موجب
پرخوری میشود.
Y

شکل  .2نقش کربوهیدراتها و انسولین در چاقی

Ghrelin
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شکل  :3مکانیزمهای تنظیم اشتها

فعالیت بدنی و مواد غذایی مصرفی برای تامین انرژی

در ورزشهایی با شدت پایین (حداکثر اکسیژن مصرفی کمتر از  ۵۰درصد) ،اسیدهای
چرب آزاد پالسمایی سوخت اصلی تامین کنندهی انرژی برای عضلههای فعال میباشند.
با افزایش شدت ورزش ،وابستگی عضلهها به گلوکز و گلیکوژن عضالنی بیشتر میشود.
تمرینهای ورزشی موجب برخی دگرگونیها در راستای بهبود و ارتقای مصرف
کربوهیدرات ،نظیر افزایش حساسیت به انسولین نیز میشوند .فعالیتهای هوازی بیش از
فعالیتهای بی هوازی ،با تطابقهای متابولیکی فوق مرتبط می باشند .بدن در حدود ۳۰
تا  ۴۰میلیارد سلول چربی دارد و این سلولها دارای عمر خیلی طوالنی هستند.
در تقسیم بندی ساختاری ،چاقی به دو دسته چاقی هایپرپالزیک و چاقی
هایپرتروفیک تقسیم میشود.
چاقی هایپرپالزیک1

در این نوع از چاقی ،تعداد سلولهای چربی افزایش مییابد .تعداد اولیهی سلولهای
چربی بدن هر فرد به رژیم غذایی مادر در دوران بارداری و تغذیه در کودکی بستگی دارد.
کالری اضافی در طول فرآیند تکامل میتواند به شکلگیری و افزایش تعداد سلولهای
چربی منجر شود .از آنجا که افزایش تعداد سلولهای چربی در دوران بزرگسالی به سختی
Hyperplastic obesity
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اتفاق میافتد ،میتوان گفت که چاقی هایپرپالزیک از دوران کودکی آغاز میشود .از سن
دو سالگی کودکان چاق تعداد سلولهای چربی آنان تا سه برابر هم سن و ساالن خود
میرسد و احتمال تبدیل این کودکان به بزرگساالن چاق را تا سه برابر افزایش میدهد.
چاقی هایپرتروفیک1

در این نوع چاقی ،اندازهی سلولهای چربی افزایش مییابد .به طور معمول ،توزیع
چربی در این نوع چاقی در ناحیهی شکم بیشتر است  .چاقی ،اغلب در بزرگسالی با افزایش
اندازهی سلول های چربی اتفاق میافتد .آدمهای مبتال به چاقی هایپرپالزیک به احتمال
زیاد دشوارتر وزن کم میکنند ،زیرا هنگام کاهش وزن تنها اندازه سلولها کم می شود.
چاقی و اضافه وزن حاملگی

افزایش وزن در دورهی حاملگی طبیعی ،نتیجهی یک فرآیند فیزیولوژیک است که
جهت رشد جنین و مادر به صورت ویژهای طراحی شده است که بیشتر این افزایش وزن،
احتباس آب بدن مادر ،افزایش مایع آمنیوتیک ،افزایش وزن جفت و نوزاد است .افزایش
وزن متعادل در دوران بارداری سبب کم شدن میزان مرگ ومیر شیرخوار ،افزایش وزن
متوسط تولد وکاهش شیوع تولد نوزاد با وزن کم میگردد  .افزایش وزن در دوران بارداری
در زنان مختلف متفاوت است؛ به طور معمول مادران جوان و اولزا اضافه وزن بیشتری
نسبت به مادران مسنتر وچندبارزا دارند .افزایش وزن معمولی در دوران بارداری برای
زنانی که قبل از بارداری ،وزن مناسب برای قد طبیعی داشتهاند حدود  ۱۱/۵تا  ۱۶کیلوگرم
پیشنهاد شده است که کمی بیش از اندازهای است که در گذشته معمول بوده است و
علت آن هم در کم کردن شانس عقب ماندگی رشد داخل رحم است .در عین حال باید
به این نکته توجه داشت که وزن بیشتر ،زایمان را دشوارتر میکند  .اگر مادر بر اساس
اشتهای طبیعی خود غذا مصرف کند در آخر سه ماه اول بارداری حدود  ۰/۹تا ۱/8
کیلوگرم ودر  ۶ماه بعدی هر هفته حدود  ۴۰۰تا  ۴۵۰گرم باید افزایش وزن داشته باشد
 .الگوی افزایش وزن به همان اندازه افزایش وزن اهمیت دارد .تغییر زیاد درتعادل مایعات،
به ویژه ،پس از هفته بیستم بارداری که به صورت افزایش ناگهانی وزن ظاهر میشود،
اغلب نمایانگر پرهاکالمپسی و اکالمپسی (اصطالحا مسمومیت بارداری یا پرفشارخونی
حاملگی) است .اساس و هدف کنترل وزن در دوران بارداری بهبود وضع تغذیه برای مادر
Hypertrophyic obesity
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و جنین است .الزم به ذکر است در زنان چاق افزایش بیش از حد وزن در دوران بارداری
خطرهایی را ممکن است بدنبال داشته باشد .مادرانی که وزن باالیی دارند ،حدود  ۶تا 7
کیلوگرم افزایش وزن آنان در دوران بارداری مربوط به وزن کودك ودیگر ضمیمههای
بدون تجمع چربی است .البته این سفارشها به این معنی نیست که زنان چاق باید بر روی
رژیم بسیار محدود از کالری در دوران بارداری قرار بگیرند .نتایج پژوهشها نشان داده است
که در زنان چاقی که افزایش وزن در دوران بارداری کمتر از  ۶کیلو گرم بوده است ،مرگ
و میر جنین در اواخر بارداری و نوزاد پس از زایمان دو برابر افزایش داشته است .مشکل
اضافه وزن در دوران بارداری ناشی از عدم آگاهی مادر از مقدار اضافه وزن مناسب در طول
دورهی بارداری است .برای تعیین مقدار اضافه وزن مناسب الزم است به یک نکته توجه
شود که برای آن که مادری بتواند نوزادی به وزن  ۳تا  ۳/۵کیلوگرم را بدنیا آورد باید
حدود  8/۵کیلوگرم اضافه وزن داشته باشد .خانمهای باردار در هر شرایطی که باشند
(الغر ،طبیعی ،چاق) باید افزایش وزن متناسب با حالت خود داشته باشند بنابراین استفاده
از رژیمهای غذایی محدود برای کاهش وزن خانمهای باردار چاق توصیه نمیشود و باید
با توصیههای تغذیهای مناسب میزان کالری دریافتی و در نهایت مقدار افزایش وزن بدن
را کنترل کرد .اضافه وزن مادر باردار طبق معیار شاخص توده بدنی مادر یا  BMIاست.
اگر مادری در آغاز بارداری دارای  ۱۹/8 BMIباشد ،توصیه میشود افزایش کل وزن او
بین  ۱۲/۵تا  ۱8کیلوگرم باشد .اگر این میزان  ۱۹/8تا  ۲۶باشد ،افزایش وزنش باید ۱۱/۵
تا  ۱۶کیلوگرم در طول بارداری باشد و اگر مقدار  BMIاو بین  ۲۶تا  ۲۹باشد ،الزم است
بین  7/۵تا  ۱۱کیلوگرم اضافه وزن پیدا کند .آدمهای چاق که دارای  BMIباالی ۲۶
هستند ،هم اگر  ۶کیلوگرم وزن بگیرند ،افزایش وزنشان مناسب است .این افزایش وزن
بارداری ۵۰،درصد مربوط به مادر و  ۵۰درصد مربوط به جنین و ضمیمههای بافت جفت
در بارداری است .به طور طبیعی در دوران بارداری افزایش وزنی که از نظر حجم اندامها
و مایعات است ۵۰ ،درصد وزن افزوده شده را به خود اختصاص میدهد .قسمتی از آن به
صورت ذخیرهی انرژی در بافتهای چربی است که در  ۳ماههی سوم قسمتی از نیازهای
افزوده شده سرعت گرفتن تقسیم سلولی به مصرف رسد .در این دوران به علت اینکه
حجم ضمیمههای جنین و جفت در دوران بارداری گسترده شده ،دریافت غذای بیشتر از
سوی مادر امکان پذیر نیست و مازاد این افزایش وزن پس از زایمان صرف تولید و ترشح
شیر میشود .قسمتی از آن باید از طریق تغذیهی مادر تامین شود و بین  ۱۵۰تا ۲۵۰
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کیلوکالری از این ذخیرهها به تدریج به مصرف میرسد و شیر تولید و ترشح میشود .با
ترشح شیر که به ازای هر ۱۰۰میلیلیتر 8 ،کیلوکالری دارد و این کالری حاصل درشت
مغذّیهایی چون پروتئینها و چربیها است .ترکیبات شیر مادر یکی از ارزندهترین غذاها
تلقی میشود .پژوهشگران میگویند به ازای هر یک کیلوگرمی که مادر در دوران بارداری
اضافه میکند ،به وزن جنین  7گرم افزوده میشود .بر این اساس ،مادرانی که در دوران
بارداری بیش از  ۲۴کیلوگرم وزن اضافه میکنند ،نوزادانی به دنیا خواهند آورد که در
مقایسه با نوزادان مادرانی که  8تا  ۱۰کیلو وزن اضافه میکنند به طور متوسط  ۱۵۰گرم
سنگینتر هستند؛ به عنوان نمونه ،احتمال این که نوزاد با وزن باالی  ۴کیلوگرم به دنیا
بیاید ،در مادرانی که بیش از  ۲۴کیلوگرم اضافه وزن در دوران بارداری داشتند ،دو برابر
بیشتر میشود .نکتهی مهم این است که نوزادان چاق به احتمال بسیار باال ،در طول
زندگی آیندهی خود افراد چاقی خواهند بود و این امر روی سالمت و طول عمر آنها تاثیر
میگذارد .همچنین احتمال بیماریهایی مانند آسم ،سرطان و اتوپی در این کودکان
افزایش مییابد .در نتیجه مادری که قبل از بارداری وزن طبیعی داشته است ،باید در طول
دوران بارداری بین  ۱۱تا  ۱۶کیلوگرم وزن اضافه کند .به همین نسبت ،مادرانی که قبل
از بارداری وزن کمتر از طبیعی داشتهاند و مادرانی که قبل از بارداری اضافه وزن داشتهاند،
به ترتیب باید بیشتر و کم تر از این حد وزن اضافه کنند تا خطری متوجه کودك نباشد.
اضافه وزن در اکثر مادرانی که قبل از حاملگی وزن نرمال داشتهاند ،بین  ۱۱/۵تا  ۱۶کیلو
گرم میباشد و در سه ماهه اول  ۱/۳تا  ۱/8کیلوگرم ،سه ماهه دوم  ۰/۴۵کیلوگرم ،در
هفته  ،۱۲تا  ۵/۵کیلوگرم ،در کل سه ماهه آخر در ماه  7و ۰/۴۵ 8کیلوگرم در هفته و
در ماه  ۰/۴۵ ،۹تا  ۰/۹کیلوگرم در هفته مناسب است.
اگر مادری قبل از حاملگی وزن زیر نرمال داشته باشد ،در حاملگی اضافه وزن نرمال
 ۱۲/۵تا  ۱8کیلوگرم است که  ۲/۲تا  ۲/7کیلوگرم در سه ماهه اول ،در  ۶ماه آینده بسته
به وزن قبل از حاملگی ۰/۴۵ ،تا  ۰/۹کیلوگرم اضافه وزن مورد انتظار است .اگر قبل از
حاملگی مادر دارای اضافه وزن باشد ،اضافه وزن ایده آل در حاملگی  ۶/8تا  ۱۱/۳کیلوگرم
است که  ۰/۴۵تا  ۰/۹کیلوگرم در سه ماهه اول و کمتر از  ۰/۴۵کیلوگرم در  ۶ماه آینده
قابل انتظار است.
ذخیره چربی در دوران بارداری ،انرژی اضافی برای دوران بارداری و نیز شیردهی را
فراهم میکند .شیردهی به دلیل نیاز باال به انرژی و طول این دوره ،به از دست دادن این
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اضافه وزن کمک میکند .بقیه اضافه وزن حاملگی مربوط به جنین ،جفت ،مایع آمنیوتیک
وخون میباشد .مقدار افزایش وزن برای خانمهای باردار متفاوت است و بستگی به قد و
وزن پیش از بارداری آنها دارد .اغلب این مقدار به صورت یک محدوده و نه یک عدد ثابت
در نظر گرفته میشود و بر اساس شاخص تودهی بدنی یا  BMIمحاسبه می شود.

فصل دوم

پاتوفیزیولوژی چاقی

مقدمه

عارضهها و پیامدهای سالمت ناشی از اضافه وزن و چاقی ،از افزایش خطر مرگ
زودرس گرفته تا بیماریهای مزمن جدی که موجب کاهش کیفیت کلی زندگی میشوند
را شامل میشود .اضافه وزن و چاقی در مقایسه با کم وزنی با مرگ و میر بیشتری در
سراسر جهان مرتبط است به طوری که  ۶۵درصد مردم جهان در کشورهایی زندگی
میکنند که اضافه وزن و چاقی بیشتر از کم وزنی قربانی میگیرد .این موضوع تمام
کشورهای پردرآمد و بیشتر کشورهای با درآمد متوسط را شامل میشود؛ چاقی دوران
کودکی یکی از جدیترین چالشهای بهداشت عمومی در قرن  ۲۱است .اکنون چاقی در
کودکان و بزرگساالن در کشورهای توسعه یافته به سطح اپیدمی رسیده است .کودکان
دارای اضافه وزن به احتمال زیاد در آینده بزرگساالن چاقی خواهند بود .این کودکان
نسبت به کودکان بدون اضافه وزن به احتمال زیاد به دیابت و بیماریهای قلبی و عروقی
در سنین جوانی ،که به نوبهی خود با شانس باالتر مرگ زودرس و ناتوانی همراه است،
مبتال می شوند .چاقی دوران کودکی با شانس بیشتر چاقی ،مرگ زودرس و ناتوانی
بزرگسالی ارتباط دارد اما عالوه بر افزایش خطر در آینده ،کودکان چاق مشکل تنفسی،
فشارخون ،نشانههای زود هنگام بیماری قلبی ،مقاومت به انسولین و نشانههای اختاللهای
روانی را هم تجربه میکنند.
اضافه وزن و چاقی پنجمین عامل خطر مرگ و میر در دنیاست .ساالنه حداقل 8/۲
میلیون بزرگسال بر اثر اضافهوزن و چاقی جان خود را از دست میدهند .بعالوه ،در جهان
 ۴۴درصد بار دیابت ۲۳ ،درصد بار بیماری ایسکمیک قلبی و  7تا ۴۱درصد بار سرطانهای
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خاص را میتوان به اضافه وزن و چاقی نسبت داد .بنابراین  BMIباال یک ریسک فاکتور
اصلی در بیماریهای غیر واگیر ،مانند بیماریهای قلبی و عروقی که در اصل اولین علت
مرگ و میر در سال  ۲۰۰8بودند ،دیابت ،بیماریهای اسکلتی عضالنی به ویژه
استئوآرتریت و برخی سرطانها (آندومتر ،سینه و کولون) است .خطر بیماریهای مذکور با
باال رفتن  BMIافزایش مییابد  BMIو نارسایی احتقانی قلب ) (CHDبه طور مثبت با هم
ارتباط دارند به نحوی که هرچه  BMIزیاد میشود ،خطر  CHDهم باال میرود .عالوه بر
بیماریهای قلبی و دیابت ،بیماریهای مزمن مثل فشارخون ،سکته ،بیماریهای کیسهی
صفرا ،ناباروری ،آپنهی خواب و استئوآرتریت با افزایش درجهی چاقی بدتر میشوند .چاقی
همچنین یک عامل خطر برای تأخیر التیام زخمها و پاسخ ضعیف آنتیبادی به واکسن
هپاتیت  Bمیباشد .بیماری کبد چرب غیرالکلی) (NAFLDهم با چاقی ارتباط دارد و
ممکن است به بیماری مرحله نهایی کبدی ) (ESLDمنجر شود BMI .زیاد در زمان
نوجوانی ،با مرگ زودرس در زنان جوانتر و میانسال ارتباط دارد .میزان باالی بافت چربی
و فعالیت فیزیکی کم ،فاکتورهای خطر قوی و مستقل مرگ در زنان هستند .توزیع وزن
بدن )شکمی در مقابل پایینتنه) نیز پیشگویی کنندهی خطر بیماریهای قلبی-
عروقی( ،)CHDاختالل در تست تحمل گلوکز و افزایش سط چربیهای خون است .چاقی
مرکزی با فاکتورهای التهابی به ویژه آنزیم  CRPارتباط قوی دارد .افزایش وزن در دوران
بزرگسالی مسئول اکثر موارد افزایش فشارخون مشاهده شده با افزایش سن است .رابطهی
آماری محکمی بین  BMIو فشارخون باال در مردان و زنان تمام گروههای نژادی و قومی
و بیشتر گروههای سنی وجود دارد .خطر پیشرفت فشارخون باال در افراد دارای اضافه
وزن ۲ ،تا  ۶مرتبه بیشتر از افراد با وزن نرمال است .برآوردهای خطر حاصل از پژوهشهای
جمعیتی نشان میدهند  ۳۰درصد یا بیشتر موارد فشارخون را میتوان مستقیما به چاقی
نسبت داد .تمام پژوهشها بالینی در مورد کاهش وزن و فشارخون ،اثربخشی کاهش وزن
بر روی کاهش فشارخون را تأیید میکنند .کاهش فشارخون میتواند بدون دستیابی به
وزن بدن مطلوب در بیشتر افراد اتفاق بیفتد .کاهش بیشتر فشارخون در افرادی حاصل
میشود که وزن بیشتری از دست داده و نیز داروهای ضدفشارخون دریافت میکنند .این
یافته بر وجود یک اثر سینرژیستیک بین کاهش وزن و دارودرمانی اشاره دارد .کاهش وزن
مختصر ( ۴/۵تا  ۹کیلوگرم) میتواند  ،LDL، HDLتری گلیسیرید ،فشارخون باال و تحمل
گلوکز را بهبود ببخشد .حتی اگر  BMIایدهآل به دست نیاید .طبق توصیههای انجمن
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رژیمشناسان آمریکا ) (ADAدر سال  ،۲۰۰۹به منظور کاهش فشارخون ،بایستی وزن
مطلوب بدن یعنی ۱8/۵ BMIتا  ۹/۲۴کسب شده و حفظ گردد .به ازای  ۱۰کیلوگرم
کاهش وزن ،به طور تقریبی ۵ ،تا  ۲۰میلیمتر جیوه فشارخون سیستول کاهش مییابد.
عالوه بر این ،افراد چاق از تعصب و تبعیض اجتماعی (نه تنها از عموم مردم بلکه از
متخصصان سالمت هم) رنج میبرند و این ممکن است آنها را نسبت به کمک پزشکی
بیمیل کند .هزینههای چاقی هم سرسامآور است ،متخصصان اقتصاد بهداشت ،هزینههای
اضافهوزن و چاقی را نزدیک  ۱۰درصد کل هزینههای ساالنه پزشکی ایاالت متحده برآورد
نمودهاند.
عوارض چاقی بسیار گسترده است و تنها عوارض پزشکی آن را میتوان به صورت
کلی به این شرح زیر خالصه نمود :بیماری عروق کرونری ،دیابت ،دیس لیپیدمی،
فشارخون ،فشار باال ی داخل جمجمه ایدیوپاتیک ،سکته ،کاتاراکت ،پانکراتیت شدید،
سرطان (سینه ،گردن رحم ،کولون ،مری ،لوزالمعده ،کلیه و پروستات( ،نقرس ،عوارض
پوستی ،استئوآرتریت ،اختاللهای زنان (قاعدگی نامنظم ،ناباروری ،نشانگان تخمدان پلی
کیستیک) ،بیماری کیسه صفرا ،بیماری کبد چرب غیر الکلی و بیماریهای ریوی (آپنه
انسدادی خواب و نشانگان کاهش حجم هوای تنفسی(.
عارضههای پزشکی
دیابت

چاقی عامل اصلی ایجاد دیابت نوع  ۲میباشد ،زیرا افزایش چربی موجب افزایش
مقاومت بدن به هورمون انسولین میشود .لذا این هورمون نمی تواند با اندازههای نرمال
قبلی ،وظیفهی خود را که کنترل قند خون است ،به درستی انجام دهد و قند خون باال
می رود که خود یکی از عاملهای مهم خطر برای سالمت فرد است.
باالبودن فشار خون

در بررسی طوالنی مدت انجام شده مشخص شده که برای هر ده درصد افزایش وزن،
فشار خون بمیزان  ۶/۵میلیمتر جیوه ،کلسترول سرم بمیزان  ۱۲/۵میلیگرم در دسی
لیتر افزایش مییابد و افزایش قند خون نیز بوجود میآید که با کاهش وزن این اختاللها
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تخفیف مییابند .چاق ی با افزایش انسولین و نیز افزایش مقاومت به انسولین۱میتواند در
افزایش فشارخون موثر باشد .انسولین نقش مهاری در دفع سدیم از کلیه و در نتیجه
افزایش آب خارج سلولی در افزایش فشارخون موثر شناخته شده است.
بیماریهای قلبی-عروقی

چاقی ،به ویژه چاقی شکمی با افزایش بروز بیماریهای قلبی-عروقی رابطهی مثبت
دارد .آترواسکلروز بیمارى دژنراتیو اصلى سرخرگهاى متوسط و بزرگ در انسان است.
ضایعههای آترواسکلروز با تجمع مقدار فراوان پالكهای چربى یا آتروم و ماتریکس بافت
همبند مشخص مىشود .آترومها اغلب در مجاورت محلهاى دوشاخهشدن سرخرگها،
در مبداء شاخههاى شریانى عمده ،و در محلهایى که یک سرخرگ از زیر یا از درون یک
بند فاسیائى مىگذرد ،رخ مىدهند .چاقی به شکل فزاینده و مستقل از سایر عاملها ،خطر
ابتال به بیماری قلبی عروقی را افزایش میدهد .چاقی با افزایش سطوح کلسترول بد
( ۲)LDLو تریگلیسیرید ،کاهش سطح کلسترول خوب ( )HDL۳و افزایش احتمال ابتال
به فشارخون باال و دیابت همراه است که همه موجب افزایش بیماری قلبی عروقی (
بیماریهای ایسکمیک قلبی ،سکته قلبی ومغزی  ،نارسایی قلبی) می شوند.
از طرف دیگر ،بزرگ و ضخیم شدن دیوارهی بطن چپ قلب (هیپرتروفی) یک بیماری
قلبی است که در افراد چاق بسیار شایع است و تا حدودی با فشارخون سیستمیک باال
نیز ارتباط دارد .اما اختالل در عملکرد و اندازهی بطن چپ قلب در حالت عدم وجود
فشارخون باال نیز مشاهده میشود و میتواند با شدت چاقی هم ارتباط داشته باشد.
احتمال ابتال به فشارخون باال در افراد چاق سه برابر بیشتر از افراد دارای وزن عادی است.
این ارتباط میتواند بهصورت علت و معلولی باشد ،بهطوریکه وقتی وزن باال میرود،
فشارخون هم باال میرود .درحالیکه وقتی وزن کاهش پیدا کند ،موجب کاهش فشارخون
میشود.
احتمال بروز عوارض دیگری از قبیل افزایش حجم و تنش دیوارهی بطن چپ ،افزایش
خطر سکته قلبی و باالرفتن خون خروجی از قلب نیز در شرایط باال بودن فشارخون،
بیشتر است .اگر در آدمهای چاق ،فشارخو ن باال مشاهده نشود ،اغلب به دلیل افزایش
1
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حجم بطن چپ قلب است .اما تنش دیوارهی قلب بهصورت طبیعی باقی میماند .بااینحال
اغلب در افراد چاقی که فشارخون باال ندارند ،افزایش سکتهی قلبی و افزایش خروجی
قلب و نیز اختالل در فشارخون دیاستولیک ،بیشتر مشاهده میشود .این دگرگونیها که
در بطن چپ قلب اتفاق میافتد ،با مرگ ناگهانی در افراد چاق نیز ارتباط دارد.
در افراد چاق ،دگرگونیهایی در دهلیز و بطن راست قلب نیز اتفاق میافتد که از
دیدگاه پاتوفیزیولوژیکی با عوارضی از قبیل وقفه تنفسی در خواب و نشانگان کاهش
تنفس 1بر اثر چاقی ارتباط دارد و موجب بروز فشارخون ریوی باال و هیپرتروفی بطن
راست ،بزرگ شدن قلب ،اختالل پیشرونده در عملکرد قلب و سرانجام نارسایی قلبی
میشود؛ اما اختالل در عملکرد بطن راست ممکن است در نتیجهی اختالل در بطن چپ
هم اتفاق بیفتد و نارسایی قلبی که در این شرایط بروز میکند ،اغلب تحت تأثیر هر دو
بطن قلب خواهد بود.
در افراد چاق ،خطر مرگ ناگهانی قلب و ضربان نامنظم قلب (آریتمی) بیشتر است.
آریتمی کشنده ،بهعنوان شایع ترین علت مرگ در بین افراد چاق شناخته میشود .مرگ
ناگهانی قلب هم در مردان و زنان چاق ۴۰ ،برابر بیشتر از افراد عادی بوده است.
سکتهی مغزی

سکتهی مغزی از دیگر عارضههای چاقی است که با ایجاد آترواسکلروز در جدار
سرخرگهای مغزی و تنگ شدن عروق مغز و در نتیجه کاهش خونرسانی به بخشی از
مغز است که منجر به کمبود اکسیژن در بخشی از مغز و سکته مغزی میشود.
اختاللهای تنفسی

چاقی عالوه بر آن که با بیماری های مزمنی مانند بیماری های قلبی و عروقی و
دیابت مرتبط است ،شانس ابتال به بیماری های تنفسی و آسم را نیز افزایش میدهد.
پژوهشها نشان میدهد به ازای هر یک واحد افزایش در میزان نمایهی تودهی بدنی،
احتمال ابتال به تنگی نفس در هنگام ورزش ۹ ،درصد افزایش مییابد .محققان گزارش
دادند که شیوع آسم در بین کودکان چاق بیشتر است و این موضوع در برخی بررسیهای
مقطعی در کودکان و افراد بالغ نشان داده شده است .از سوی دیگر ،برخی مطالعههای
Hypoventilation
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طولی آیندهنگر نیز نشان دادند که افزایش وزن با گسترش نشانههای آسم همراه بوده
است .از طرف دیگر ،وقفه تنفسی حین خواب در افراد چاقی اتفاق میافتد که گردن کوتاه
و چربی زیادی در ناحیه گردن دارند .در حین خواب به خصوص زمانی که فرد به صورت
طاقباز میخوابد ،راههای تنفس فوقانی روی هم قرار گرفته و فرد احساس خفگی میکند.
باالبودن چربی خون

سلول های چربی حاوی آنزیم های لیپاز هستند که با هیدرولیز تری آسیل گلیسرول-
های ذخیره شده ،اسیدهای چرب را آزاد نموده تا پس از انتقال به مناطق نیازمند ،به
عنوان سوخت استفاده شوند .هیپرلیپیدمی یا چربی خون باال به حالتی اطالق میشود که
میزان لیپیدها یا لیپوپروتئینهای پالسما بیش از حد طبیعی باشد .در درجهی اول این
حالت ممکن است در نتیجه عاملهای ژنتیکی باشد و در درجهی دوم میتوان آن را به
مشکلهای زمینهای ،مانند چاقی در کنار رژیم غذایی نسبت داد .افزایش چربی خون
همراه با بیماریهایی مانند کم کاری تیروئید ،بعضی از بیماریهای کبدی و کلیوی ،
بیماریهای قند( دیابت)  ،نارسایی مزمن کلیه ،چاقی ،بعضی از عفونتها  ،اعتیاد به الکل ،
ایدز و … دیده میشود.
استعداد باال به سنگ کیسه صفرا و بیماریهای کلیه

بیماری های کیسه صفرا و سنگ های کیسهی صفراوی در افراد چاق شایعتر است.
باال بودن چربی بدن اغلب افزایش دفع صفراوی کلسترول را به همراه دارد و در نتیجه
احتمال بروز سنگهای صفراوی افزایش مییابد .از طرفی کاهش وزن ،از دست دادن سریع
وزن و یا از دست دادن مقدار زیادی از وزن نیز خطر ابتال به این بیماری مرتبط با کیسه
صفرا را افزایش میدهد .کاهش وزن به اندازه ی نیم کیلوگرم در هفته می تواند این خطر
را کمتر کند.

عارضههای دوران حاملگی مانند تولد نوزاد پروزن و دیابتیک

در صورتیکه مادری قبل از حاملگیاش اضافه وزن داشته و یا چاق باشد ،نوزادش به
احتمال حدود سه برابر ،تا سن  7سالگی در مقایسه با نوزادی که مادرش قبل از حاملگی
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چاق نبوده و یا اضافه وزن نداشته است ،اضافه وزن خواهد داشت .پژوهشهای علمی ،بین
وزن مادر قبل از حاملگی و وزن نوزاد رابطهی معنیداری را نشان داده است .خطر اینکه
نوزاد در سنین نوجوانی اضافه وزن داشته باشد ،با میزان چاقی مادر افزایش پیدا میکند.
لذا مادرانی که قصد بارداری دارند ،در حداقل  ۳ماه قبل از بارداری بایستی وزن خود را
به سطح نرمال برسانند .در کسانی که چاقی بیش از اندازه دارند که رسیدن به وزن مطلوب
در مدت کوتاه را ناممکن می سازد ،کاهش  ۱۰تا  %۱۵وزن از عارضههای جنینی در دوران
حاملگی خواهد کاست.
عارضههای اسکلتی و مفصلی

در افرادی که چاقی شکمی دارند ،اندازهی محیط میانی بدن افزایش مییابد که سبب
تغییر مرکز ثقل بدن می شود .ستون فقرات به ناچار باید خود را با تغییر به وجود آمده
وفق دهد که این تغییر در قوس کمری ستون فقرات سبب تحمیل فشار زیادی بر مفاصل
این ناحیه میشود.
به طور کلی چاقی با افزایش تولید سیتوکینها و فاکتورهای فاز حاد التهابی همراه
است که خود سبب فعالسازی مسیرهای پیش التهابی میشوند و در بروز درد نقش دارند.
فشار ناشی از اضافه وزن و چاقی موجب تخریب دیسک کمر میشود .فتق دیسک موجب
فشار بر روی نخاع یا رشتههای جانبی نخاع شده و سبب بروز درد یا اختالل حسی در
پاها و با انتشار درد به کمر می شود .با افزایش وزن بدن ،دامنه تحرك مهرههای ستون
فقرات کاهش مییابد که این امر با اختالل در تغذیهی سلولهای دیسک کمر و تخریب
این سلول ها همراه است .در اغلب موارد چاقی با افزایش سطح سرمی تری گلیسیرید،
کلسترول  LDLو کاهش سطح سرمی کلسترول  HDLهمراه است .دیسلیپیدمی نقش
مهمی در بروز آترواسکلروز در افراد مبتال به چاقی دارد و این آترواسکلروز میتواند سبب
سوء تغذیه سلولهای دیسک کمر شود .تخریب این سلولها در موارد شدید ،درد کمر را
به همراه دارد.
وعدههای غذایی که اغلب مقدار باالیی چربیهای اشباع و مقدار پایینی اسیدهای
چرب ضروری دارند ،بدن را مستعد ابتال به بیماریهای التهابی مانند آرتریت میکنند .در
افرادی که نمایه توده بدنی یا  BMIآنها باالتر از  ۲۵ kg/m2است ،در مقایسه با آدمهایی
که  BMIپایینتری دارند احتمال بروز استئوآرتریت افزایش مییابد .مصرف مقدار باالی
کافئین در روز با جذب کلیسم در بدن تداخل دارد و کمبود کلسیم که اصلیترین مادهی
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معدنی سازنده استخوانهای بدن است ،سبب بروز استئوپروز و شکنندگی استخوانهای
بدن میشود.
نقرس

نقرس یک بیماری است که بر مفاصل تاثیر میگذارد .این بیماری زمانی اتفاق میافتد
که میزان اسید اوریک خون بیشتر از حد طبیعی باشد .اسید اوریک اضافه میتواند موجب
ایجاد کریستالهایی شود که در مفاصل رسوب میکنند .نقرس در افراد چاق شایعتر است.
کاهش وزن سریع میتواند موجب بدتر شدن نقرس شود ،لذا این موضوع در رژیمهای
کاهش وزن درنظر گرفته شود .محدود کردن کالری دریافتی و همچنین غذاهای پوریندار
مثل ماهی ،قارچ و گوشت قرمز در این دوره الزم است.
اختاللهای روحی و کاهش روابطههای اجتماعی

چاقی به عنوان علت یا معلول بروز برخی از مشکلهای روحی  -روانی شناخته شده
است .زنان چاق ،نسبت به مردان چاق ،بیشتر در معرض اضطراب و افسردگی هستند .در
آدمهای چاق ،شیوع اختاللهای روانی مانند افسردگی ،اختاللهای اضطرابی و اختالل
پرخوری درمقایسه با جمعیت عمومی به طور معنیداری باالتر است .به نظر میرسد افراد
چاق در محیط خود نسبت به نشانههای غذا و خوشمزگی آن اشتهای غیرارادی دارند و
در صورت دسترسی به غذا قادر به کنترل خود نیستند.
به نظر میرسد که چاقی به خصوص چاقی شکمی ،احتمال ابتال به آلزایمر را  ۲برابر
افزایش میدهد .ارتباط بین چاقی و افسردگی به چند دلیل پذیرفتنی است؛ ابتدا ،به دلیل
اینکه برخی از بیمارانی که اضافه وزن دارند ،به دلیل طرز برخورد اجتماع با مسألهی
چاقی بیشتر مستعد افسردگی میباشند .این افراد از حضور در جوامع نیز به همین دلیل
خودداری کرده و اعتماد به نفس خود را از دست داده که آن نیز خود روند افسردگی را
تشدید مینماید .از طرف دیگر عدم حضور این افراد در جامعه اغلب منجر به عدم تحرك
بیشتر و استعداد بیشتر ابتال به چاقی خواهد بود .در ضمن ،ارتباط افسردگی و اضطراب
با اشتها ارتباطی گاه متناقض میباشد؛ به این صورت که افسردگی میتواند موجب کاهش
اشتها و کاهش وزن در برخی افراد شود .در حالیکه برخی دیگر ،بهویژه افراد چاق ،در
هنگام افسردگی ،یا اضطراب ،بیشتر غذا خورده و اضافه وزن بیشتری پیدا میکنند.
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بیاشتهایی عصبی (آنورکسیا نوروزا) که عبارت است از رفتار ارادی و هدفمند به
منظورکاهش وزن ،ترس شدید از افزایش وزن ،اختالل تصویر بدن و قطع قاعدگی در زنان
به ویژه در سن  ۱۳ – ۳۰سالگی ،بیست برابر مردان بوده و بیشتر درهنرپیشهها و مدلها
دیده میشود .در نقطه مقابل آن پرخوری عصبی (بلمیا نوروزا) نوعی اختالل خوردن غذا
است که اکثر افراد مبتال به این اختالل وزن طبیعی دارند اما گاهی ممکن است در افراد
چاق نیز دیده شود .در افراد مبتال به این اختالل ،اختاللهای اضطرابی ،و افسردگی دیده
میشود.
ناباروری

خانمهایی که اضافه وزن دارند ،به علت وجود بافت چربی اضافه ،هورمونهای مردانه
یا هورمون استروژن به میزان باالیی تولید میشوند که هر دو با ایجاد حاملگی ،تخمک
گذاری صحیح ،جایگزینی سلول تخم به طور مناسب مخالفت میکند و در نتیجه منجر
به ناباروری و در نهایت سقط جنین میشود.
سرطان

خطر بسیاری از بیماریها از جمله سرطان ،در افراد دچار اضافه وزن یا چاقی ،افزایش
مییابد .برآورد شده که درصدی از کل موارد مرگ و میر سالیانه مرتبط با سرطان رابطهی
تنگاتنگی با افزایش وزن بدن دارند مانند سرطانهای پستان (در زنان یائسه) ،رودهی
بزرگ ،رحم ،کلیه ،مری ،پروستات و ریه .اضافه وزن و چاقی با ابتال به بسیاری از
بیماریهای دیگر مانند بیماریهای قلبی ،سکتهی مغزی ،فشار خون باال ،کلسترول باال،
دیابت نوع  ،۲آرتروز ،آسم ،قطع تنفس (آپنه) درهنگام خواب ،بیماریهای کیسه صفرا،
اختاللهای قاعدگی و اختاللهای روانی مانند افسردگی در ارتباط است.
سرطان معده نگرانی جدی وزارت بهداشت ،درمان و آموزشی است .در ناحیهی شمال
و شمال غرب (استان های مازندران ،گلستان و اردبیل) ،باالترین میزان بروز این سرطان
دیده شده و کمترین میزان بروز در استان کرمان گزارش شده است .برخی از پژوهشها
نشان داده اند که بین افزایش وزن بدن با افزایش خطر ابتال به سرطان معده ارتباط وجود
دارد ،اما برخی دیگر این ارتباط را گزارش نکرده اند.
از تمام فرضیههای موجود در مورد ارتباط بین چاقی و سرطان معده ،نظریه ریفالکس
(ترش کردن) است که به طور گسترده ای پذیرفته شده است .بر اساس این نظریه ،چاقی
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مرکزی منجر به افزایش فشار داخل شکم میشود و این افزایش فشار ممکن است موجب
ریفالکس معده  -مری شود .ریفالکس های مکرر اسید معده به مری می تواند موجب
تغییر در اپیتلیوم یک سوم انتهایی مری و در نتیجه ایجاد بیماری مری بارت شود .این
بیماری نیز در آینده ریسک ابتال به سرطان مری را افزایش می دهد.
پژوهشها مختلف نشان می دهد که خطر این سرطان با مصرف بیشتر انواع غذاهای
نمک سود شده ،نمک و گوشتهای فرآوری شده ،افزایش مصرف باالی میوه ها و سبزیجات
کاهش مییابد .نتیجهی یک مطالعه مروری جامع نیز نقش محافظتی مصرف میوهجات و
انواع خاصی از سبزیجات (سبزیجات تازه برگدار و رنگی ،سیر و پیاز) را نشان داد .میوه-
جات و سبزیجات منابع غنی از کاروتنوییدها ،ویتامین  Cفوالت و فیتوکمیکالها هستند و
در نتیجه دارا بودن این ترکیبات مفید ،انتظار میرود که نقش محافظتی در برابر
فرایندهای سرطان زا ایجاد کنند .به گوشتهایی که توسط فرآیندهایی مانند نمک سود
کردن ،دودی کردن یا اضافه کردن نگهدارندههای حاوی نیترات و نیتریت تهیه میشوند،
گوشتهای فرآوری شده گفته میشود .پژوهشهای نشان دادهاند که رژیمهای حاوی
گوشت های فرآوری شده ،می تواند خطر ابتال به سرطان معده را افزایش دهد.
علتهای چاقی

عاملهای مختلفی در افزایش چاقی بدن مؤثر هستند که مهمترین آنها تغذیه غلط،
کم تحرکی ،استرسهای روحی ،وراثت ،محیط اجتماعی و شیوه زندگی است .بسیاری از
مردم بیش از رفع نیازهای فیزیولوژیک بدن خود غذا میخورند .انرژی اضافی که از این
طریق وارد بدن میشود ،به شکل چربی ذخیره میشود .با توجه به هدف این درس بر
نقش بیتحرکی در بروز چاقی و همچنین چگونگی کاهش چربی از طریق رژیم غذایی و
برخورداری از زندگی فعال ،یعنی تغییر شیوه زندگی ،تأکید خواهد شد.
پیشرفت فناوری ،شیوه زندگی افراد را به سوی بیتحرکی و تغییر عادات غذایی سوق
داده است .در واقع زندگی برای انسانهای امروزی آسانتر شده است و بیشتر کارهایی که
بیشتر با نیروی عضالنی انجام میشده است ،اینک به صورت ماشینی انجام میشود و
سهم فعالیتهای ذهنی بیش از فعالیت های جسمی شده است .بنابراین برای برخورداری
از وزن مطلوب ،باید شیوه زندگی را به گونهای تغییر داد که انرژی دریافتی بدن کمتر
شود و انرژی اضافی آن نیز به مصرف برسد.
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ذخیرهی اصلى انرژى بدن ،چربى است .اگر انرژى دریافتى بیش از انرژى باشد که به
مصرف مىرسد ،افزایش بافت چربى ،گریزناپذیر خواهد بود .بنابراین بر وزن بدن افزوده
مىشود .از آنجایى که مصرف انرژى با وزن بدن متناسب است ،افزایش وزن ،افزایش
مصرف انرژى را به همراه دارد .بنابراین با افزایش انرژى دریافتى ،میزان مصرف انرژى هم
باال مىرود و در نتیجه وزن بدن ثابت مىماند .برخى بیمارىها نیز مىتوانند به چاقى یا
تمایل به افزایش وزن منجر شوند .این بیمارى ها شامل افسردگى و مشکالت خاص عصبى
هستند که مىتوانند با پرخورى همراه باشند.
شناخت عاملهایی که موجب اضافه وزن و چاقی می شود عبارتند از:
کاهش فعالیت جسمى

عدم انجام ورزش و شیوه زندگی کم تحرك ،همراه با پرخوری مزمن نیز از علتهای
مهم افزایش وزن هستند .طبیعت بیتحرك جامعه ،عاملی در افزایش مشکل رو به رشد
چاقی است .آدمهای کمتری ورزش میکنند و زمان زیادی در فعالیتهای کم انرژی مانند
تماشای تلویزیون یا فیلم ،استفاده از رایانه ،تبلت و تلفن همراه ،انجام بازیهای ویدئویی،
نشستن در ماشین و رانندگی طوالنی مدت صرف میشود .امروزه برای پیشگیری از چاقی
و بیماریهای قلبی-عروقی توصیه میشود که هر فرد  ۹۰۰۰قدم در روز بردارد .برای اینکه
وزن بدن ثابت بماند ،غذای مورداستفاده می باید برابر با انرژی مورد لزوم بدن باشد.
برخى بیماران از افزایش پیشروندهی وزن شکایت مىکنند ،حال آنکه مقدار غذاى
دریافتى آنها افزایش نیافته است .باید گفت که چنین حالتی بطور کامل امکانپذیر است.
درست است که مقدار انرژى دریافت شده افزایشى نداشته است ،اما در مقابل ،مقدار انرژى
مصرف شده به دلیل کاهش فعالیت جسمى کاهش یافته است .از این رو افزایش وزن
حاصل میشود.
افزایش سن

کاهش پیشروندهی تودهی عضالنى بدن که با افزایش سن روى مىدهد ،امرى اجتناب
ناپذیر است .در عین حال به دلیل کاهش توانایى بدن در سوزاندن چربى ها ،وزن افزایش
مىیابد .با افزایش سن و کاهش تودهی عضالنی ،متابولیسم و انرژی مورد نیاز بدن کاهش
یافته و مازاد انرژی ذخیره می شود .بنابراین به منظور جلوگیری از چاقی ،با باالرفتن سن،
باید میزان کالری دریافتی را کاهش داد .در این حالت اگر مقدار کالری دریافتى به میزان
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قبلى باقى بماند ،به ناچار افزایش وزن خواهیم داشت که بیشتر از چربى تشکیل شده
است .بنابراین تولید انرژى کاهش مىیابد و براى جبران انرژى از دست رفته نیاز به دریافت
مقدار بیشترى ماده غذایی خواهد بود .پس تودهی عضالنى به شکل پیشرونده اى کاهش
یافته و توده چربى افزایش مىیابد.
باالرفتن وزن در میان سالی به علت تجمع بافت چربی در بدن بهوجود میآید .اضافه
شدن بافت چربی به جز اثرات مکانیکی ناشی از باالرفتن وزن ،سوخت و ساز بدن را نیز
تحت تاثیر قرار میدهد .در این میان چربیهای ناحیهی شکم بیش از همه ممکن است
سالمت فرد را به خطر بیندازند .خانمها در سن باالتر و به ویژه در دوران یائسگی ،با
سرعتی به مراتب بیشتر از مردان دچار تجمع چربی میشوند .این چربیها ،بیشتر در
بخشهای فوقانی تنه و نیز اطراف باسن و رانها تجمع مییابند .در این میان ،ازدیاد بافت
چربی اطراف شکم ،بسیار مایهی نگرانی است.
یائسگی که مرحلهای از زندگی بعد از دوران باروری در زنان است ،میتواند یکی از
علتهای چاقی باشد .کاهش هورمون استروژن ،کاهش فعالیتهای جسمی و موارد زیادی
از افسردگی پس از یائسگی ،از دالیل متنوع بروز چاقی در این دوران است .استروژن
ممکن است اثرات محافظتی از طریق متابولیسم گلوکز و سیستم هموستاتیک داشته
باشد .و ممکن است تاثیر مستقیم بر بهبود عملکرد سلول های دیوارههای عروق داشته
باشد .تولید استروژن پس از یائسگی کاهش مییابد و ممکن است موجب تغییر متابولیسم
چربی این زنان به سوی یک فرم آتروژنیک بیشتر با کاهش سطح کلسترول  HDLو
افزایش  LDLو سطح کلسترول کل بشود .زنانی که یائسگی زودرس را تجربه کردهاند  ،یا
به طور طبیعی و یا هیسترکتومی(برداشتن همه یا بخشی از رحم) ،دو برابر احتمال ابتال
به بیماری های قلبی نسبت به زنان از همان گروه سنی را که هنوز یائسه نشدهاند ،دارند.
افسردگی خود مسبب کاهش تحرك و درونگرایی بیشتر میشود و کم شدن
ارتباطات اجتماعی و احیانا و گذراندن زمان با ریزهخواری ،از علل دیگر چاقی این ایام
است .از سوی دیگر با کاهش هورمونهای جنسی ،فعالیتهای عضلهها کمتر شده و مقدار
نیاز بدن به انرژی پایه کمتر میشود ولی خانمهای یائسه به جای کاهش میزان انرژی
دریافتی ،برای تسکین تنهاییشان به خوردن بیشتر نیاز پیدا میکنند .افزایش سن و وزن
و تغییر در تناسب بدن سبب بروز بیشتر افسردگی شده و در نتیجه درهمکنشی بین
افسردگی و چاقی به وجود میآید .تغییر در ساعت بیولوژیک بدن نیز در این فرآیند سهیم
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است .با بروز یائسگی این هورمونها موجب میشوند با غروب آفتاب  7۰درصد انرژی بدن
از چربیها دریافت شود و با طلوع آفتاب با مصرف قندها بدن را وادار به فعالیت و مصرف
انرژی و استحکام مواد ساخته شده و به ویژه پیشگیری از خروج کلسیم از استخوانها
میکنند .خانم یائسه که بیشتر استراحت میکند و کمتر در معرض نور آفتاب قرار
میگیرد ،رفتهرفته دچار درد مفاصل و پوکی استخوان شده و همچنین گرایش به
فستفودها پیدا میکند .چربی موجود در این نوع خوراکیها سبب بروز تورم شده و به
دنبال آن تحلیل غضروف ،درد مفاصل ،نداشتن تحرك و چاقی را به دنیال دارد.
ترکیببندى بدن

در افرادى که وزن بدن آنها مساوى است ،میزان کالری مصرفی غذایی متفاوت است
و افرادی که به میزان مساوى کالری مصرف میکنند ،ممکن است وزنهاى متفاوتى داشته
باشند .یک فرد بسیار سنگین وزن ،مىتواند کالری غذایی بسیار کمترى نسبت به فرد
بسیار سبکتر مصرف کند و یا بر عکس یک فرد سبک وزن کالری بیشتری نسبت به فرد
سنگینوزن مصرف کند.
عاملهای ژنتیکی

بخش قابل توجهی از تفاوت های فردی در میزان چربی بدن ،توسط عوامل ژنتیکی
تعیین میگردد .بر اساس پژوهشهای موجود حدود  ۲۵ - ۴۰درصد از بافت چربی ،وابسته
به ژنتیک بوده و در برخی افراد و برخی شرایط محیطی خاص ،این میزان ممکن است تا
حدود  7۰درصد افزایش یابد .تاثیر ژنتیک بر دریافت کل انرژی از کربوهیدرات و چربی
حدود  ۲۰درصد میباشد در حالی که تاثیر عاملهای فرهنگی و محیطی بر میزان دریافت
این دو ترکیب ،به ترتیب حدود  ۱۰و  7۰درصد است.
سازوکارى که از طریق آن عاملهای ژنتیک بر افزایش وزن اثر مىگذارند ،شامل موارد
زیر است :کاهش انرژی تولید شده از غذا ،کاهش سرعت سوخت وساز بدن ،کاهش کارکرد
تیروئید ،کاهش فعالیت آنزیم لیپوپروتئین لیپاز ،دماى پایینتر بدن و کاهش مقدار چربى
قهوهاى بدن که از نظر سوخت وساز فعال است.
میزان چربی بافتی و نیز محل توزیع آنها تحت تأثیر ژنها قرار دارد .همچنین چگونگی
تبدیل غذا به انرژی توسط بدن و نیز چگونگی سوختن کالری حین ورزش ،زمینهی
ژنتیکی دارد .طبق پژوهشهای دانشکدهی پزشکی هاروارد  ،تاکنون بیش از  ۴۴۴نوع ژن
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که در فرآیند چاقی مؤثر هستند ،شناخته شده اند .اما ژنتیک فقط زمینه را برای چاقی
مساعدتر میکند و به هیچ وجه علت نهایی چاقی نیست .درباره تأثیر زمینه مساعد ژنتیکی
باید گفت که اگر اصول کلی تغذیه سالم و تحرك روزانه رعایت شود .حتی اگر ژن چاقی
هم تاثیر داشته باشد فرد دچار اضافه وزن نخواهد شد .بیشتر عاملهای هورمونی و عصبی
دخیل در تنظیم وزن به طور ژنتیکی تعیین میشوند .این امر شامل پیامهای کوتاه مدت
و بلندمدت است که سیری و خوردن را تعیین میکنند .نقصهای کوچک در بیان یا
تداخل ژنها میتواند به طور قابل مالحظهای در افزایش وزن دخیل باشد .تعداد و اندازهی
سلولهای چربی ،توزیع منطقهای چربی در بدن و ( RMRمیزان متابولیسم استراحت) نیز
تحت تأثیر ژنها قرار میگیرند .پژوهشهای انجام شده بر روی دوقلوها نشان میدهد ژنها
 ۵۰تا  7۰درصد استعداد به چاقی را تعیین میکنند .انتخابهای تغذیهای و شیوه زندگی
میتوانند ژنهای چاقی را فعال یا غیرفعال نمایند .همچنین ممکن است رژیم غذایى
متداول در میان یک خانواده و شیوه زندگى آنها در ایجاد چاقى نقش داشته باشد .جدا
کردن این عاملها از ژنتیک اغلب دشوار است .با این همه ،علم ،نقش ژنها را در ایجاد
چاقى نشان داده است.
عاملهای اجتماعى – اقتصادى

در کشورهای مرفه ،چاقى در گروههایی که از نظر اجتماعى و اقتصادى پایینتر
هستند ،شایع تر است .در کشورهاى در حال توسعه ،چاقى در میان مرفهها دیده مىشود.
فشار جامعه یا تصویر ذهنی فرد از خود براى الغرى بیش از حد (مانند مانکنها) و یا
چاقى بیش از حد بر آدمها تحمیل میشود.
شیوهی زندگى

منظور از روش زندگى ،رفتارهایى است که نوع غذا را تعیین مىکنند .تمایل به خوردن
غذاهاى بسیار چرب و خوراك حاضرى بیش از غذاى تازه منجر به چاقى مىشود.اگر چه
نمىتوان ساختار ژنتیک را عوض کرد ،ولى مىتوان عادتهای غذایى را تغییر داد.
استرس و عادتهای روانى

اضطراب یکی از رایج ترین اختاللهای روانی در کشورهای توسعه یافته میباشد که
در حدود یک چهارم از افراد در طول زندگی خود به درجانی آنرا تجربه میکنند .این
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اختاللها با عالئم روانی ،مانند نگرانی بیش از حد ،ترس ،دلهره و نشانههای فیزیکی مانند
خستگی ،تپش قلب و تنش همراه میباشد .در این میان چاقی یک عامل خطر برای
اختالالت اضطرابی میباشد .چاقی عالوه بر عوارض جسمی ،میتواند پیامدهای روحی-
روانی زیادی از جمله افزایش سطح اضطراب را در بر داشته باشد که خود می تواند موجب
اختالل اشتها و در نتیجه تشدید چاقی شود.
چاقی می تواند از طریق مسیرهای مختلف منجر به اضطراب شود؛ به عنوان مثال،
افراد چاق تبعیض وزنی را در هر دو زندگی عمومی و خصوصی خود تجربه می کنند.
عالوه بر این ،اثر منفی چاقی بر سالمت فرد و کیفیت زندگی نیز ممکن است پر تنش
باشد .افراد چاق دارای حمایت اجتماعی کمتری نسبت به افراد با وزن طبیعی میباشند.
عالوه بر این ،چاقی پیشبینی کننده قوی برای تعدادی از بیماری های مزمن می باشد.
نشانههای نامطلوب و اختاللهای عملکردی مرتبط با چاقی و بیماریهای مزمن مرتبط با
چاقی میتواند خطر ابتال به اضطراب را افزایش دهد (مانند بیماری آسم که ممکن است
این بیماری منجر به عدم فعالیت بدنی و در نتیجه اضافه وزن شود) .این افراد به طور
معموال در رژیمهای الغری شکست میخورند .رژیم های غذایی کم کالری و عدم فعالیت
فیزیکی می تواند به توسعه و باقی ماندن اختاللهای اضطرابی کمک کند.
با این حال هنوز اطالعات کافی برای ارتباط بین چاقی و اضطراب موجود نمیباشد.
برخی پژوهشها ارتباط بین این دو را شناسایی کردهاند در حالی که دیگر پژوهشها به
رابطه معنی داری نرسیده اند .ارتباط چاقی و اضطراب ممکن است در میان گروه های
مختلف از جمعیت با ویژگیهای مختلف اجتماعی ،رفتاری و بیولوژیکی متفاوت باشد؛ به
عنوان مثال ،به دلیل تبعیض های اجتماعی بیشتری که متوجه زنان چاق میباشد ،ممکن
است چاقی با اضطراب در زنان نسبت به مردان شیوع بیش تری داشته باشد.
در یک مطالعهی مروری نظاممند که بر روی بزرگساالن انجام شد ،نشان داد که بین
چاقی و اضطراب رابطهی مثبت معنیداری وجود دارد .در این میان درجه چاقی و نیز نوع
اضطراب میتواند بر روی این ارتباط اثر بگذارد .یافتههای علمی نشان میدهد که ارتباط
قویتر بین چاقی درجه  (BMI>35) ۲و اختاللهای اضطرابی ،در مقایسه با چاقی درجه
( BMI ۱بین  ۳۰تا  )۳۵وجود دارد.
تحت شرایط استرس ،کورتیزول آزاد شده و سبب تحریک ترشح انسولین ،جهت ثبات
غلظت قند خون میشود ،بنابراین اشتها افزایش مییابد .همچنین کورتیزول یکی از
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هورمونهای لیپوژنیک یا چربی ساز است .لذا موجب تجمع چربی ،به ویژه در ناحیهی شکم
و سینه میشود .با این وجود ،بیش از ده درصد آدمهایی که اندکى چاق هستند و سعى
در کاهش وزن داشته به روشهاى تبلیغ شده در رسانهها براى کاهش وزن متوسل مى-
شوند و یا خودشان اقدام به این کار مىکنند ،به عادت پرخورى مبتال هستند .این اختالل
در میان افراد به شدت چاق رایجتر است و فرد در هر وعده پرخورى مقدار زیادى غذا
مىخورد و احساس مىکند که نمىتواند خوردن خود را کنترل کند.
شاید افرادى که به شدیدترین وجهى به پرخورى مبتال هستند ،نیز نشانههای
افسردگى و اعتماد به نفس پایین را نشان مىدهند .این افراد ممکن است در کم کردن
وزن خویش و پایین نگاه داشتن آن ،نسبت به افرادى که به مشکل پرخورى عصبى مبتال
نیستند ،با دشوارىهاى بیشترى روبه رو باشند.
عاملهای هورمونى

تاثیر عاملهای هورمونى بر روى مقدار چربى بدن چه در موقعیتهاى طبیعى و در
موارد غیرطبیعى بیمارى ها دیده مىشود .در حالت طبیعى ،مقدار چربى در بدن زنان
بالغ در حدود دو برابر مردان جوان است و در باردارى با افزایش چربى بدن رخ مىدهد.
چاقى در زنان در زمان بلوغ ،باردارى یا یائسگى شروع مىشود .چاقى در بسیارى از
موارد و نه همیشه در بیمارىهایى مانند کم کارى تیروئید ،کم کارى غدد جنسى ،کم
کارى هیپوفیز و نشانگان کوشینگ دیده مىشود.
التهاب

بافت چربی به طور فعاالنه طیف وسیعی از سیتوکینهای پیش التهابی و ضد التهاب
را ترشح میکند .آدیپوسیتها منبع سیتوکینهای متنوعی هستند؛ شامل آدیپونکتین،
لپتین ،رزیستین ،ویسفاتین که به نظر میرسد ارتباط مهمی بین چاقی و اختاللهای
مختلف ایجاد کنند .تاثیر این سیتوکینها عبارتند از عدم حساسیت به انسولین (ایجاد
مقاومت به انسولین) ،هایپرلیپیدمی ،کاهش پروتئین عضالنی و استرس اکسیداتیو.
پژوهشهای پروفسور هاریسون نشان داده که مقاومت به انسولین در افراد چاق به شدت
با وجود سلولهای التهابی (نوع خاصی از سلولهای ماکروفاژ) در بافت چربی مرتبط است.
به عالوه دانشمندان ارتباط مستقیمی بین چاقی و بیماریهای التهابی مانند اختاللهای
قلبی-عروقی ،برخی سرطانها و دیابت نوع  ۲یافتهاند .در انسانها پرخوری مزمن کلید
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التهاب را تحریک کرده و به افزایش وزن و مقاومت انسولینی منجر میگردد و چاقی
مرکزی با فاکتورهای التهابی بویژه  ۱CRPارتباط قوی دارد  .تغییر در رژیم غذایی و شیوهی
زندگی میتواند التهاب مربوط به چاقی را تغییر دهد .مواد غذایی حاوی مواد آنتیاکسیدان
مانند پرتقال ضد التهاب است .آنتیاکسیدانها و اسیدهای چرب چند غیراشباع امگا ،۳
شدت التهاب را کاهش میدهند.

شکل  .4واسطههای شیمیايی تولید شده از بافت چربی و آثار فیزيولوژيک آنها

خواب و ریتمهای شبانه روزی

خواب کم ،تنطیمات آندوکرینی مربوط به گرسنگی و اشتها را تغییر میدهد .لذا
هورمونهای مؤثر براشتها تحت تأثیر قرار گرفته و ممکن است سبب دریافت زیاد انرژی
شوند و محرومیت مداوم از خواب میتواند مقدار غذای دریافتی را تغییر داده و در اپیدمی
چاقی سهیم باشد .برخی آدمها ممکن است کار شیفتی یا مواجهه با نور زیاد در شب داشته
باشند ،که این حالت می تواند در ریتم های شبانه روزی اختالل ایجاد کرده وشیوع چاقی
را افزایش دهد.
محققان آمریکایی دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و همکارانشان در دانشگاه کلمبیا نشان
دادند که هر چه یک فرد جوان یا نوجوان دیرتر به رختخواب رود ،با احتمال بیشتری به
اضافه وزن دچار میشود.

C Reactive Protein

1
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طعم و مزه و اشتها به غذا

طعم و مزه و اشتها غذا و مزهی آن ،پاسخهای لذتبخش را موجب میشوند .تنوع
بیپایان غذاهایی که در هر لحظهای و با قیمت معقول در دسترس هستند ،میتوانند در
دریافت کالری زیاد ،دخیل باشند .زیرا افراد زمانی که انواع متنوع از غذا به آنها ارائه
میشود ،نسبت به زمانی که فقط یک نوع غذا ارائه میگردد بیشتر غذا میخورند .به طور
طبیعی ،وقتی غذایی مصرف شد ،به دلیل فعالیت مرکز سیری و کاهش فعالیت مرکز
گرسنگی ،اشتیاق و عالقه به مصرف آن کاهش مییابد.
اندازهی پرسهای غذایی

پرخوری فعاالنه تا حدی نتیجهی اندازهی زیاد پرسهای غذایی است .پرسها و
کالریهایی که رستورانها و فروشگاههای فستفود در یک وعده ارائه میکنند ،اغلب بیشتر
از نیازهای انرژی یک فرد برای یک وعده در روز است .در تحقیقی که مولف در دانشگاه
محقق اردبیلی به منظور بررسی غذای سلفسرویس دانشجویان انجام داد ،مشخص گردید
که در هر پرس غذایی به طور متوسط ،سهم تأمین انرژی از چربی بسیار بوده و افزایش
دریافت کالری با توجه به نیاز روزانه به طور متوسط ۵۰۰،تا  7۰۰کالری برای پسران و
 ۹۰۰تا  ۱۲۰۰کالری برای دختران دانشجو بود .این تحقیق زنگ خطر افزایش بروز چاقی
را ،باالخص برای دانشجویان دختر ،اعالم نمود.

مواد چاقیزا

مواد چاقیزا ،ترکیبهای شیمیایی بیگانه با بدن میباشند که سبب اختالل در
متابولیسم طبیعی چربیها شده و در نهایت منجر به افزایش بافت چربی و چاقی میشوند.
میتوان این ترکیبها را مختل کنندههای آندوکرین نامید .چون این ترکیبها هموستاز
لیپید ،ذخیرهسازی چربی و نقطهی تنظیم متابولیک را تغییر داده ،تعادل انرژی را مختل
کرده یا تنظیم سیری و اشتها را جهت افزایش تجمع چربی و چاقی تغییر میدهند.
نمونههای مشکوك از این مواد در محیط و تهیهی غذا ،بیسفنول  ۱Aو فتاالتها هستند
که در بسیاری از پالستیکهای مورد استفاده در بستهبندی مواد غذایی یافت میشوند .این
مواد به داخل غذاهای فرآیند شده ،منتقل شده یا در آنها ذخیره می شوند.
Bisphenol

1
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مصرف داروهایی همچون "بکواکتین"" ،سیپراکتام" و "سیپروهپتادین" در افزایش
اشتهای فرد نقش موثری دارد  .مصرف مولتی ویتامینها به خصوص مولتی ویتامینهای
حاوی مینرال (بویژه ترکیبات آهندار) نیز در افزایش اشتهای فرد تا حدی موثر است.

مصرف طوالنی مدت برخی از داروها

مصرف بعضی داروها مثل داروهای ضد بارداری ،ضدافسردگی و ضداضطراب و کورتون
در ایجاد چاقی موثر است .این داروها عبارتند از:
الف-برخی داروهای اعصاب
ب-داروهای هورمونی نظیر کورتون وهورمون های جنسی زنانه (ترکیبهای حاوی
استروژن و پروژسترون داروهای ضدبارداری)
اکثر قرصهای پیشگیری از بارداری از دو هورمون پروژسترون و استروژن تشکیل
شدهاند که جلوی تشکیل تخمک را تا حد باالیی میگیرند .با این حال مصرف این قرصها
تا حد کمی میتواند سبب اضافه وزن شود .دلیل آن هم تاثیر استروژن در ذخیرهسازی
چربی توسط ارگانها است که البته یک ضرورت برای بدن زن در حین بارداری است.
ج-داروهای مسکن و سایر داروها نظیر انسولین و بعضی از ویتامینها
همچنین داروهایى مثل استروئیدها ،قرص هاى خوراکى ضدباردارى ،فنوتیازینها،
انسولین و برخى از داروهاى ضدافسردگى مى توانند با تحریک اشتها ،افزایش وزن را سبب
شوند.
جنسیت

چاقی در زنان شایعتر از مردان است که به طور معمول روند آن از دوران بلوغ آغاز
شده و پس از ازدواج و بارداری افزایش مییابد .گاهی وقتها این نوع چاقی پس از یائسگی
ایجاد میشود .چنین به نظر میرسد که نقش هورمونهای زنانه (استروژن و پروژسترون)
در ایجاد چاقی خانم ها بیشتر از نوع پایین تنه (شکم رانها و باسن) است .اما بعد از
یائسگی که سطح هورمونهای زنانه کاهش مییابد چاقی باال تنه بیشتر دیده میشود.
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اختالالت و بیماریهای هورمونی نیز میتوانند منجر به بروز چاقی شوند که از مهم-
ترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کم کاری تیروئید

در این بیماری به علت پایین بودن سطح هورمون های غدهی تیروئید متابولسیم بدن
کاهش یافته و تمایل بدن به ذخیره انرژی و چاقی بیشتر میشود .از طرف دیگر کمبود
هورمونهای تیروئیدی منجر به احتباس آب در بدن و ایجاد ادم میشود و در نهایت به
دنبال تجمع چربی و آب وزن بدن افزایش مییابد  .زنان  ۶برابر مردان به این بیماری
مبتال میشوند و به همین دلیل میزان شیوع چاقی در آنها بیشتر است .
اختاللهای غده هیپوفیز

پارهای از اختاللهای غدهی هیپوفیز منجر به افزایش ترشح هورمون های استروئیدی
و چاقی میشود .
اختالل در عملکرد غده فوق کلیوی

اختالل در عملکرد غده فوق کلیه موجب بروز سندرم کوشینگ و چاقی میشود  .در
بیماری سندرم کوشینگ میزان هورمونهای استروئیدی در خون افزایش مییابد .
هورمونهای استروئیدی موجب تجمع و ذخیره چربی در ناحیه شکم رانها باسن و چاقی
مرکزی میشود  .شدت چاقی در این بیماری در حد متوسط میباشد.
بیماری تخمدان پلی کیستیک

در این بیماری تخمدانها دارای کیستهای متعدد است و نیمی از این بیماران چاق
هستند .عدم تعادل هورمونی میتواند سبب بروز کیست یا کیسههای مایع حاوی تخمک
شود که از تخمدانها آزاد نشدهاند .این کیستها روند تخمکگذاری را مختل کرده و در
نتیجه سبب اضافه وزن ،پرمویی در صورت  ،اختالل در دورههای عادت ماهانه و گاهی
ظاهر شدن آکنه (جوش) میشود .
انسولینوما

بیماری نادری است که با افزایش بیش از حد ترشح انسولین و چاقی همراه است .
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اختاللهای هیپوتاالموس

گاهی اوقات در جریان التهاب  ،ضربه یا تومور ناحیه هیپوتاالموس اشتهای فرد زیاد
شده و به دنبال آن پرخوری و چاقی بروز میکند .
مصرف استروژن

با آغاز یائسگی میزان تولید هورمون استروژن در بدن کاهش قابل مالحظهای پیدا
میکند که از جمله نشانههای آن گرگرفتگی و عرق کردنهای شبانه است .در این حالت
پزشک به طور معمول هورمون درمانی جایگزین را پیشنهاد میکند .هورمون درمانی خود
مسبب جذب آب است که به دنبال آن فرد شاهد افزایش وزن خود خواهد بود .در کنار
این موضوع با افزایش وزن ،متابولیسم هم کندتر میشود .
برخی پژوهشها نشان میدهد که قرصها ضدبارداری ،فرد را چاق نمی کنند اما این
خاصیت را دارند که موجب افزایش اشتها میشوند بنابراین در صورت نداشتن فعالیت
بدنی احتمال افزایش وزن و چاقی زیاد میشود.
نقش میکروفلور طبیعی روده

داللتهای موجود حاکی از آن می باشد که میکروفلور دستگاه گوارش نقش مهمی
در تنظیم تعادل انرژی بدن و کنترل وزن و بیماریهای متابولیک مرتبط با چاقی دارد.
ترکیب میکروفلور روده در برداشت انرژی از رژیم غذایی موثر است .پژوهشها نشان
داده اند که در دستگاه گوارش افراد چاق نسبت باکتریهای  Firmicutesبه Bacteroides
برخالف افراد با وزن نرمال افزایش می یابد .میکروفلور روده افراد چاق ،در افزایش التهاب
و کاهش حساسیت انسولینی ،تغییر در هورمونهای دستگاه گوارش و کاهش احساس
سیری ،ا فزایش تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و لیپوژنز و کاهش اکسیداسیون
اسیدهای چرب نقش دارد .به تازگی مشخص شده است که رژیم غذایی افراد بر ترکیب
میکروفلور روده موثر است و می تواند در به هم زدن نسبت طبیعی این باکتریها نقش
داشته باشد .پژوهشها حیوانی نشان داده اند که رژیم غذایی پرچرب در مقایسه با رژیم
غذایی کم چرب موجب به هم خوردن نسبت این دو دسته از باکتریها میشود و از این
طریق موجب افزایش وزن حیوان میشود .پژوهشها انسانی اخیر نیز نشان دادهاند که
میزان و نوع کربوهیدرات و چربی مصرفی ،فیبرها ،آنتی اکسیدان ها به خصوص پلی فنلها
و پروبیوتیک ها بر ترکیب میکروفلور روده ،تمامیت دستگاه گوارش ،میزان فاکتورهای
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التهابی و در نهایت وزن بدن و عوارض متابولیک مرتبط با آن تاثیرگذار است .پرهبیوتیکها
و پروبیوتیک ها میتوانند سبب کاهش جمعیت  Firmicutesو به همان نسبت افزایش
جمعیت Bacteroidesدر دستگاه گوارش شوند .به نظر میرسد دستکاری میکروفلور
روده ،راهی جدید در درمان چاقی باشد ،هرچند پژوهشها بیشتر در این زمینه قبل از
نتیجه گیری نهایی الزم میباشد و پیش از مشخص شدن ترکیب ایده آل میکروفلور روده،
مداخالت باید با احتیاط صورت گیرد.
در مطالعهای که در دانشکده بهداشت دانشگاه هاروارد انجام شد ،نشان داد که افرادی-
که مصرف ماست خود را افزایش دادند ،در آنها کاهش وزن مشاهده شده است .اما با
افزایش شیر و پنیر مصرفی این کاهش وزن مشاهده نشد .شاید این اثر کاهش وزن ماست
به دلیل تاثیر مفید باکتری های موجود در آن باشد.اما پژوهشهای بیشتری مورد نیاز
است.
تغذیه غلط در روزه داری

از جمله مهمترین فواید روزه داری برای سالمت جسمی ،میتوان به بهبود وضع بدن
و تناسب اندام اشاره کرد که با سوخت بافت چربی و کاهش انرژی دریافتی میسر می
گردد .بنابراین پرهیز از پرخوری در این ماه میتواند موجب کاهش وزن به دلیل کاهش
چربیهای بدن شود .در واقع میتوان گفت که ماه رمضان فرصتی برای تمرین کمخوری
بوده و با رعایت مقدار مصرف و تأمین نیازهای غذایی در حد قابل قبول در این ماه،
میتوان از زیان های ناشی از کمبودهای غذایی در امان بود .اما متاسفانه در سال های
اخیر به دلیل رفتارها و عادات غذایی غلط ،روزه داری نه تنها موجب کاهش وزن نمیشود،
بلکه تهیه و مصرف شیرینیها و خوراکیهای مختلف در مهمانیهای افطار منجر به از
بین رفتن اثرات معنوی روزه و همچنین اسراف و پرخوری و در نتیجه اضافه وزن و چاقی
شده است .این در حالی است که مصرف بیش از حد انواع غذاها ،چربی ها و قندها با
بیماریهایی از قبیل فشار خون ،دیابت ،بیماری های قلبی -عروقی و حتی افزایش ریسک
ابتال به سرطان همراه خواهد بود اما کاهش وزن متوسط به میزان  % ۵-۱۰در جهت
کاهش خطرات بیماری های مرتیط با چاقی بسیار مؤثر است.
مصرف غذاهای چرب و شیرین نظیر حلوا ،کاچی ،خرما ،شله زرد ،شیر برنج چرب و
شیرین ،زولبیا و بامیه در وعده های سحر و افطار موجب شده است که پس از یک ماه
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روزه داری ،نه تنها وزن کم نشود بلکه با چند کیلو اضافه وزن مجددا ،به برنامهی غذایی
معمول خود برگشته و روند چاقی و اضافه وزن را با الگوهای غذایی غلط همچنان دنبال
شود .بهتر است که به جای مصرف بی رویهی انواع شیرینی های سنتی و مدرن در ماه
مبارك رمضان ،که جز اضافه وزن سودی ندارد ،غذاهای سالم تر مانند میوه جات،
سبزیجات ،شیر و مواد لبنی را جایگزین نمود.
روزهداری دگرگونیهایی را در فیزیولوژی بدن به وجود میآورد که متناظر با آن باید
دگرگونی در شیوه زندگی ایجاد کرد .در چند سال اخیر ،ماه مبارك رمضان با ایام تابستان
مصادف است .بنابراین با توجه به زمان طوالنیتر روزهداری و گرمای هوا ،رعایت نکتههای
تغذیهای که بتواند تحمل تشنگی را افزایش دهد ،حایز اهمیت خواهد بود .آب حدود ۶۰
تا  7۰درصد وزن بدن را در بزرگساالن الغر و  ۴۵تا  ۵۵درصد کل وزن بدن را در
بزرگساالن چاق تشکیل میدهد .میزان مناسب مصرف آب که شامل استفاده از آب،
مایعات و آب موجود در تمام منابع غذایی میرود ،در زنان  ۲/7و در مردان  ۳/7لیتر در
روز تعیین شده است .از دست دادن تنها ۱۰درصد از آب بدن میتواند سبب اختالل بسیار
شدید جسمی شود و اتالف ۲۰درصد از آب بدن خطر مرگ را به همراه دارد .بدن ما به
تشنگی در مقایسه با گرسنگی حساستر است و این بدان علت است که در شرایط
گرسنگی بدن به سراغ مصرف بافتهای ذخیره انرژی میرود که اصلیترین آنها بافت
چربی است .اما در مقابل،بدن هیچ ذخیرهای برای تامین آب ندارد .رعایت برخی نکتههای
تغذیهای میتواند تشنگی را کمتر نماید و یا زمان آن را به تاخیر بیندازد.
نکتههای تغذیهای برای کاهش تشنگی در روزهداری
مصرف ساالد ،سبزیها ،میوهها و غالت سبوسدار در وعده سحری ،تشنگی و
گرسنگی را به تاخیر میاندازد .این مواد غذایی سرشار از فیبر هستند و به تدریج جذب
بدن میشوند .بنابراین از یکسو مواد غذایی با سرعت آرامتری مسیر دستگاه گوارش را
طی میکند و از طرف دیگر به نگهداری آب در بدن کمک میشود.
مصرف یک لیوان شیر و یا چای کمرنگ نیز در وعده سحر توصیه میشود .در مصرف
چای در هنگام سحر نباید زیاده روی شود .زیرا چای ،مدر است و با دفع آب بدن از راه
ادرار ،تشنگی را تشدید میکند .توصیه میشود مصرف بیش از یک لیوان چای به بعد از
افطار موکول شود .مایعات توصیه شده برای استفاده در وعده سحر ،باید بهتدریج نوشیده
شوند استفاده از میوهها آبدار مانند هندوانه مفید خواهد بود .در وعده سحر از خوردن
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غذاهای خشک و سرخ شده مانند کوکوسبزی ،کوکو سیبزمینی ،کتلت ،گوشتهای سرخ
شده (کبابها) خودداری شود .استفاده از نوشابههای گازدار ،غذاهای شور و کنسروی،
غذاهای تند و پرادویه مانند فست فودها میتوانند سبب تشنگی شدید شوند .بنابراین از
مصرف این نوع غذاها در وعده سحری خودداری شود .استفاده از لیمو ترش همراه با غذا
در وعده سحری برای کاهش تشنگی توصیه میشود .استفاده از غذاهای چرب و پر
کربوهیدرات مانند ماکارونی ،برنج زیاد و تهدیگها در وعده سحر سبب افزایش تشنگی
میشود.
افطار با آب هم دما با محیط به استفاده از آب سرد ترجیح دارد .دمای آب نباید خیلی
سرد و یا گرم باشد چون سبب آسیب به دستگاه گوارش و بروز اختاللهای گوارشی
میشود .در هنگام افطار نبایستی برای رفع تشنگی ،به یکباره و با نوشیدن حجم زیادی
از آب و مایعات مصرف شود .همچنین توصیه میشود  ۴واحد میوه که  ۲واحد آن در
هنگام سحر و  ۲واحد آن در هنگام افطار مصرف شود.
عاملهای پیشگیری کننده از چاقی

 .۱افزایش میزان تحرك و داشتن فعالیت فیزیکی منظم
 .۲بااا افاازایش ساان بااه دلیال کاااهش سااوخت و ساااز چربای هااای چاااقی اتفاااق
میافتد بنابراین توصایه مایشاود کاه در هماه سانین ورزش کنناد و باه ویاژه در
ساانین میانسااالی داشااتن یااک برنامااه ورزشاای ماانظم بااه تناسااب اناادام و
پیشگیری از چاق شدن کمک میکند .
 .۳داشااتن عااادات خااوب غااذایی از جملااه آرام غااذا خااوردن و خااوب جویاادن
غذا از عاملهایی هستند که در پیشگیری از چاقی موثر است .
 .۴اسااتفاده از رژی ام هااای غااذای کااه از نظاار می اوههااا و ساابزیهااای تااازه غن ای
هسااتند و همچن این ناارمش هااای مکاارر نااه تنهااا از بااروز چاااقی جلااوگیری م ای
کننااد  ،بلکااه از ابااتال بااه بیماااریهااایی نظی ار ساارطان و بیماااری هااای قلب ای-
عروقی نیز پیشگیری میکنند .
 .۵پرهیااز از خااوردن غااذاهاى چاارب و پاار نمااک و غااذاهای  Fast foodو
نوشابه های گاز دار
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 .۶حفااظ آرامااش و پیشااگیری از تاانش هااای روان ای م ای توانااد در کنتاارل وزن
مااوثر باشااد بس ایارى از مااردم در پاسااخ بااه عواطااف منفااى ماننااد غاام ی اا خشاام
شروع به خوردن مىکنند .
 .7کام کااردن مصارف مااواد غااذایی نشاساته ای  ،مااوادی مانناد باارنج ،آرد باارنج
و غااذاهایی کااه از آن تهیااه ماای شااود ،ذرت ،غااالت بااو داده ،ماکااارونی ،باااقال،
سیب زمینی ،عدس ،نخود ،لپه ،لوبیا ،بیسکویت و کیک.
معیار ساده و قابل محاسبه چاقی ،شاخص توده بدنى ( )BMIاست .عالوه بر این
میتوان برای ارزیابی درصد چربی بدن در چاقی ،از روشهای در دسترس مانند تعیین
ضخامت چینپوستى در قسمتهای استاندارد با استفاده از کالیپر و یا روش بیوالکتریک
استفاده کرد.
راهبردهای درمانى
راهکارهای غذایی و فعالیتی

موفقترین راهبرد در زمینهی کاهش وزن شامل کاهش کالرى دریافتى ،افزایش
فعالیت جسمى ،افزایش مصرف فیبرهاى غذایى ،انتخاب غذاهاى خوشمزه ،کاهش مصرف
چربى و رفتاردرمانى جهت بهبود و اصالح عادات غذایى و فعالیت هاى جسمى است.
فعالیت بدنی الزم است بیش از  ۳۰دقیقه به طول بیانجامد تا با افزایش نیاز به انرژی
فرآیندهای برداشت از بافت چربی شروع شده و با ادامه فعالیت مقدار مناسبی از بافت
چربی کاهش یابد .یک ورزش سبک مانند قدم زدن ،شنا یا دوچرخه سوارى مناسب است
لیکن بایستی از ورزش هاى سنگین پرهیز نمود.
کاهش چربى غذا بدون کاهش کالرى ،منجر به کاهش وزن نمىشود .کاهش چربى
غذا میتواند به کاهش کالرى منجر شود و این براى قلب سودمند است .غذاهاى حاوى
مقادیر زیادى چربى وکربوهیدرات مانند کیک ها ،کرم ،چیپس ،مایونز و کره نباید به طور
کامل حذف شوند .اما نباید هر روز و به طور مداوم مصرف شوند به جاى آن هر چه بیشتر
از سبزیها ،میوه ها ،غالت کامل و حبوبات که مغذى بوده اما چاق کننده نیستند ،استفاده
شود.
هدف اولیه درمان باید کاهش ده درصدى وزن نسبت به وزن پایه باشد .این میزان،
تاثیر عاملهای خطرزاى مرتبط با چاقى را کاهش مى دهد .در صورت موفقیت و اگر مجاز
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باشد ،مى توان باز هم در جهت کاهش وزن تالش کرد .محدودهی زمانى قابل قبول براى
کاهش ده درصدى وزن بدن ،شش ماه است که در این مدت وزن با سرعت نیم تا یک
کیلوگرم در هفته کاهش مىیابد .حفظ وزن به دست آمده باید پس از اقدام به یک درمان
شش ماهه جهت کاهش وزن ،در اولویت باشد.
درمان دارویی

در موارد خاصی از داروهای مورد تایید و به منظور کاهش اشتها در بیمارانی که
پرخوری مرضی دارند و یا داروهای تسهیل کننده کاهش وزن استفاده میشود .این بیماران
شامل دارای  BMIباالى  ۳۰بوده و فاقد عامل خطرآفرین دیگری برای بیماریهای قلبی-
عروقی هستند .یا آدمهای چاق با  BMIباالى  ۲7و داراى دو عامل خطرآفرین یا بیشتر
برای بیماری قلبی-عروقی هستند که با روشهاى غیردارویى رایج نتوان وزن آنها را کاهش
داد یا در سطح مطلوب نگاه داشت .درمان دارویى را همچنین مى توان در طول دوره
نگهدارنده درمان ،مد نظر قرار داد.
جراحى به منظور کاهش وزن

جراحی گزینهی درمانی براى بیمارانى محسوب مىشود که به دقت انتخاب شده و
مبتال به چاقى شدید از نظر بالینى باشند .یعنى  BMIآنها باالى  ۴۰باشد یا داراى BMI
باالى  ۳۰و بیمارىهاى همراه بوده و مداخالت درمانی دیگر در آنها با شکست مواجه شده
باشند و بیمار در معرض خطر باالى ابتال به بیمارىهاى همراه با چاقى باشند .نظارت
پزشکى مادام العمر پس از جراحى ،یک ضرورت است.

فصل سوم
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مقدمه

همانطور که در بخشهای قبلی این کتاب توضیح داده شد ،یکی از اجزای مهم ترکیب
بدن ،بافت چربی است لیکن وزن بدن به مجموع وزن بافت چربی ،بافتهای مختلف ،آب و
غیره اطالق می شود .با این تعریف وزن نمیتواند معرف واقعی بافت چربی یا عضالنی باشد
و در طول روز نیز بر اساس صرف غذا ،تعریق و دفع تغییر مینماید در حالیکه بافت چربی
در طول روز نسبت به وزن کمترین دگرگونیها را دارد و انتشار آن در قسمتهای مختلف
بدن و در زیر پوست در طول عمر و با تاثیر وراثت و شرایط مختلف فیزیولوژیکی تغییر
میکند .همچنین تشخیص ظاهری چاقی بسته با قد کمی دشوار است و با معیار شاخص
توده بدن قابل ارزیابی است.
با این توضیح الزم است وزن مطلوب را برای سنها و حالتهای مختلف فیزیولوژیکی،
نظیر حاملگی و شیردهی و نیز حرف مختلف نظیر ورزشکاران ،نظامیان و غیره و در سنین
مختلف تعیین نمود.
بمنظور ارزیابی سریع وزن مطلوب ،توسط انجمنهای بینالمللی یا انجمنهای
تخصصی نمودارهای وزن برای سنها و جنس مذکر و مونث ارائه شده و در طول زمان بر
اساس آخرین پژوهشهای انجام شده بر روی جامعه تصحیح و به روز میشود .این نمودارها
که بر اساس صدكهای مختلف در جامعه تعیین شدهاند در کشور ما بر روی کارت
واکسیناسیون اطفال چاپ شده و بین صدكهای  ۲۵تا  7۵بعنوان جاده سالمتی به آسانی
به والدین میآموزند که آیا وزن طفلشان در جادهی سالمتی قرار دارد یا خیر .این نمودارها
برای سن باالتر نیز مورد استفاده قرار میگیرد .لیکن بومیسازی این نمودارها دشوار و
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پرهزینه بوده و در بسیاری از کشورها از نمودارهای جوامع مشابه خود استفاده میکتتد.
روش تهیه و ارزیابی این نمودارهای در بخش مربوطه مورد بحث قرار خواهد گرفت .از
دیگر ابزارهای متداول برای ارزیابی وزن مطلوب استفاده از نمایه بدن یا شاخص توده بدن
است .این شاخص به دلیل اینکه وزن را در مقایسه با قد مورد ارزیابی قرار میدهد ممکن
است که ارزیابی نادرستی از درصد چربی بدن به دست دهد .لیکن روشی ساده برای
ارزیابی وزن بدن محسوب میشود.
وزن مطلوب

از دهه  ،۱۹۴۰شرکت بیمهی عمر متروپولیتان ،جدول قد و وزن را برای ارزیابی وزن
بدن ارائه کرد .اولین جدول ارائه شده به وسیله این شرکت ،از طریق  ۱۹۵۹مطالعه در
مورد فشار خون و ساختار بدن و استفاده از دادههای  ۲۶شرکت بیمهی عمر ،در ایاالت
متحده امریکا و کانادا ،که در مجموع پنج میلیون نفر را در یک دوره  ۲۰ساله شامل
میشد ،به دست آمد .بر اساس یافتههای این شرکت ،وزن مطلوب محدودهای از مقدار
وزن بود که مرگ و میر کمتری در آن رخ داده بود .اگر چه در این جدول ،اندازهی وزن
بدن با توجه به اندازه ساختار بدن (کوچک ،متوسط یا بزرگ) ارائه شده بود ،اما به چگونگی
تعیین ساختار بدنی اشارهای نشده بود .در سال  ،۱۹8۳شرکت بیمهی عمر متروپولیتان،
براساس یافتههای جدیدتر ،جدول جدیدی را برای وزن با توجه به قد و اندازه چهارچوب
بدنی ارائه کرد.
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جدول  .2جدول قد و وزن متروپولیتن 1983

تحقیق ابراهیم و همکاران نشان داده که جدول قد-وزن شرکت بیمه متروپولیتن
سال  ،۱۹8۳مقیاس مناسبی برای برآورد وزن مطلوب در زنان ورزشکار تیم های ملی و
زنان غیر ورزشکار است (ابراهیم،خ).
در رده سنی پایین عالوه بر وزن ،شاخصهای پیکرسنجی دیگری نظیر قد و دور سر
اهمیت دارد .دور سر در این سنین میتواند نشانگر رشد کم ،طبیعی یا بیشاندازه جمجمه
بطور غیرمستقیم نشانگر رشد طبیعی یا غیرطبیعی مغز باشد .جدولهای استانداردی که
برای سن کمتر از  ۳۶ماه کاربرد دارد ،که شامل جدول قد و وزن برای سن در دخترها،
جدول قد و وزن برای سن در پسرها ،جدول اندازه دور سر برای سن و وزن برای قد در
دخترها و در نهایت جدول اندازه دور سر برای سن و وزن برای قد در پسرها میباشد.
جدولهای وزن و قد

جدولهایی که برای سن  ۲سال تا  ۲۰سال کاربرد دارد ،که شامل قد و وزن ،برای
سن در پسرها  ،قد و وزن برای سن در دخترها ،وزن برای قد در پسرها و وزن برای قد
در دخترها می باشد.
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شاخصهای رشد و مفهوم صدك

تاریخچاااهی تعیااین شاخصااها و منحناایهااای رشاادی بااه سااال  ۱877باار ماای-
گااردد کااه بااودتچ و همکاااران در شااهر بوسااتون آمریکاااا ،منحناایهااای رشاادی خااااص
کودکاااان آن شاااهر را تعریاااف نمودنااد .پااس از آن پااژوهشهااای متعاااددی در آمریکاااا و
دیگاار کشااورها باارای بااه دساات آوردن اناادازههااای مرجاااع انجاااام شااد .در سااال ۱۹۹۳
سااازمان بهداشاات جهااانی اساااتفاده از  NCHSرا کااه از سرشااماری انجااام شااده باار روی
کودکااان آمریکااایی بدس ات آمااده بااود  ،بااه عناااوان مرجاااع مناسااب شااخصهاااای رشااادی
بااارای اساااتفاده در تماااام کشااورها توصاایه کاارد [ .]۲رشااد قااد و وزن در جامعااه تحااات
تاااأثیر عااااملهااایی قااارار مااایگیرناااد کاااه خااااص آن جامعاااه میباشااند از جملااه ایاان
عوامل میتاوان تاوار  ،ناژاد ،نحااوه و شارایط اقتصاادی و فرهنگاای را نااام باارد  .باا توجاه
باه یافتاههاای برخای از پاژوهشهاا میتااوان چنااین اساتنباط کارد کاه اساتاندارد NCHS
باااه عناااوان مرجاااع مناسااب شااخصهاااای رشاااد بااارای اساااتفاده در تماااام کشااورها
کاااربرد نداشااته و لاااذا بایاااستی از اساااتانداردهای منطقااه ای و بااومی باارای هاار کشااور
تدوین و استفاده گردد.
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جدول  .3اندازهی میانه (صدک پنجاهم) قد (سـانتیمتـر) کودکان و نوجوانان  18-2سالهی ايرانی در
طول حـدود يـک دهه (سالهای  70-69تا سال )78

پژوهشها مختلاف رشاد ناشان میدهد کاه در طای زماان میاانگین انادازه هاای
قاد و وزن در کشورهای مختلف یک روند صعودی را طی مینماید[ .]۳وجود این دگرگونی
تدریجی ،ضرورت بهروز درآوردن منحنیهای رشد را هرچه بیشتر ایجاب میکند .زیرا
منحنیهای قاد و وزن قبلای دیگر وسیلهی خوبی برای ارزیابی قد و وزن نخواهند بود؛
باه طاور مثال در انگلستان صدك ساوم منحنایهاای رشاد کاه توساط پروفسور تنر در
سال  ۱۹۶۵تولید شده باود در ساال  ۱۹87فقط کمتر از نصف  %۳از بچاههاای کوتااه
قاد را در انگلاستان ارزیابی میکرده است .استانداردهای قد و وزن باید به طاور مرتب
هرچند سال یکبار به روز گردد ،چنانچه در هلند در حاال حاضر هر  ۱۵سال یک بار این
کار انجام میشود.

۵۹

ترکیب بدن و پیکرسنجی

جدول . 4اندازهی میانه (صدک پنجاهم) (وزن) (کیلوگرم)  18-2سالهی ايرانی در طول حدود يک دهه
کودکان و نوجوانان ( 70-69تا سال )78

صدكها ۱درصدهای تجمعی از یک متغیر میباشند ،به عنوان مثال اگر وزن ۱۰
کیلوگرم کمترین وزن یک گروه سنی در جنس مشخص باشد نتیجه میگیریم که %۱۰۰
افراد این گروه بیش از  ۱۰کیلوگرم وزن دارند و یا به عبارت دیگر هیچکس وزنی کمتر از
 ۱۰کیلوگرم ندارد .بنابراین وزن  ۱۰کیلوگرم را میتوان به عنوان صدك صفر محسوب
کرد .حال اگر نیمی از افراد این گروه مشخص بیش از  ۱۵کیلوگرم وزن داشته و نیمی
دیگر کمتر از  ۱۵کیلوگرم میتوان اینگونه استدالل کرد که صدك ( ۵۰میانه) وزن این

Percentile

1
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گروه  ۱۵کیلوگرم میباشد .یعنی  %۵۰از کل افراد این گروه وزنی کمتر از  ۱۵کیلوگرم
و %۵۰باالی آن دارند.
در نمودار رشدی که مقیاس وزن برای سن را میسنجد ،دو صدك  ۳و  ۹7به عنوان
حد باالیی و پایینی انتخاب شده اند .صدك  ۳منطبق بر منهای دو انحراف معیار از
میانگین( )SDو صدك  ۹7منطبق بر مثبت دو انحراف معیار از میانگین میباشد؛ به عبارت
دیگر  %۹۵کودکان جمعیت مرجع ( ۹۵%کودکان طبیعی) بین صدك  ۳و  ۹7قرار
میگیرند.
نمودارهای رشد متفاوتی بر حسب اینکه کدام شاخص را انتخاب کنیم ،وجود دارد.
نموداری که از همه بیشتر استفاده میشود و در ایران نیز از آن استفاده میکنند،
شاخص وزن برای سن را میسنجد .این شاخص تحت تاثیر دگرگونیهای اخیر در وضعیت
تغذیه یا سالمتی میباشد .با این شاخص نمیتوان کودکان و نوجوانان را به دسته های
کم وزن و یا بیش وزن طبقه بندی کرد اما وسیلهی بسیار خوبی برای پایش وضع رشد
کودکان میباشد .شاخص قد برای سن کوتاهی یا بلندی را میسنجد که اگر کمتر از حد
استاندارد باشد ،به آن کوتاه قدی ( )Stuntingاطالق میشود .شاخص وزن برای قد نیازی
به دانستن سن ندارد و میتواند کم وزنی ( ،)Underweightالغری ( )Wastingو یا بیش
وزنی ( )Overweightکودکان را مشخص کند .شاخص دور سر برای سن میتواند بازتابی
از اندازه مغز و رشد این عضو باشد .شاخص تودهی بدنی برای سن ترکیبی از وزن و قد
برای سن است و می توان بوسیله آن کودکان و نوجوانان را به گروه های کم وزن ،با وزن
زیاد و یا در خطر وزن زیاد دسته بندی کرد.در نمودارهای ذیل صدكهای ،۲۵ ،۱۰ ،۵ ،۳
 ۹۵ ،۹۰ ،7۵ ،۵۰و  ۹7مشاهده میشوند .صدك  ۵۰نشاندهنده متوسط آن مقدار برای
آن گروه سنی و جنس مورد نظر است .در ادامه ،دو نمونه از نمودارهای رشد پسران و
دختران را مشاهده مینمایید.
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شکل  .5نمودار رشد پسران  2تا  20ساله
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شکل  .6نمودار رشد دختران  2تا  20ساله

به تنهائی باال یا پایین بودن یک عدد در جدول یا نمودار به معنای وجود یک مشکل
نمیباشد .کودکی که دور سر وی در صدك  ۹۰میباشد ،ممکن است وزن و قد او نیز در
صدك  ۹۰باشد و این به معنای آن است که به طور کلی جثهی کودك بزرگ بوده و در
صورت نبودن سایر دالیل پزشکی غیرطبیعی ،میتوان طبیعی به حساب آورد .به طور
مشابه دور سر در صدك  ۲۰نیز که قد و وزن در صدك مشابه است  ،دارای حالت طبیعی
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می باشد .به عالوه در صورتیکه در صدك  ۲۰رشد کودك به آرامی و با افزاش سن صورت
گیرد ،در صورت نبود سایر عالمتهای پزشکی غیرطبیعی ،طبیعی تلقی شود.
گاهی وقتها اندازه گیریها بر روی جدول در صدکهای باالتر با پائین تری قرار می
گیرد؛ به عنوان مثال کودکی که در صدك  ۵بر روی وزن و قد قرار می گیرد ،مستعد کم
وزنی و کودکی که باالی صدك  8۵قرار می گیرد ،مستعد وزن باال می باشد .آنهایی که
باالی صدك  ۹۵قرار دارند ،نیز چاق تلقی میشوند .وظیفهی تفسیر این دگرگونیهای
مذکور ،بر عهدهی پزشک خواهد بود.
آشنایی با ترکیب بدنی و چگونگی توزیع چربی در بدن

وزن بدن انسان ناشی از دو بخش چربی ۱و بدون چربی ۲است؛ بخش چربی شامل
چربی احشایی و چربی زیر جلدی است .درصد چربی درانسان با توجه به سن ،جنس،
سطح و نوع فعالیت ،نژاد و سایر فاکتورهای دخیل حد معینی را باید دارا باشد .درصد
چربی بیشتر از حد ،موجب اضافه وزن و چاقی و کمتر از آن نیز موجب الغری خواهد شد.
بخش بدون چربی بدن انسان نیز در دو بخش مواد معدنی ،پروتئینها ،آب ،و غیره خالصه
میگردد .بافتهای عضالنی مهمترین این بخش را شامل میشود که به طور عموده شامل
پروتئین و آب میباشد .آب بدن نیز در دو بخش آب داخل و خارج سلولی خالصه میشود.
آب

باید توجه داشت که در حدود  ۶۰درصد از وزن بدن را آب تشکیل میدهد و هر گونه
تغییری در آن موجب افزایش و یا کاهش وزن میشود .وزن بدون چربی و وزن چربی بدن
چگالی متفاوتی دارند .چگالی یا وزن حجمی به نسبت میان توده مواد وحجم آنها گفته
میشود .چربی نسبت به عضله ،چگالی کمتری دارد؛ به عبارت دیگر عضله از چربی
متراکمتر است و استخوان نیز از عضله متراکمتر است .چون عضله و چربی اختالف چگالی
دارند ،ممکن است به رغم اینکه دو فرد از نظر قد و وزن یکسانند ولی دارای ابعاد متفاوتی
باشند.

Fat mass
Lean body mass

1
2
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بافتهای چربی
بافت چربی سفید

بطور کلی دو نوع بافت چربی سفید و بافت چربی قهوهای در بدن انسان وجود دارد؛
بافت چربی زیر پوستی از نوع بافت چربی سفید است و انتشار آن در زیر پوست به طور
عمده به تاثیر عوامل هورمونی و ژنتیک بستگی دارد .مثال در صورت افزایش کورتیزول به
طور عمده چربی در ناحیهی شکمی و سینه انتشار مییابد و ناحیه باسن و دستها و پاها
الغرتر بنظر میرسند که به طور ویژه در سندرم کوشینگ دیده میشود .هورمونهای جنسی
به طور عمده چربی را در ناحیهی گلوتئال(باسن) انتشار میدهند .دقت شود که انتشار
چربی (سفید) به دو صورت ویسرال یا احشایی و زیرپوستی انجام میشود .چربی شکمی
در سیگاریها معموال بدلیل افزایش آندروژن بیشتر از غیرسیگاریهای است .به طور معمول
انتشار چربی احشایی با افزایش سن افزایش مییابد و یکی از عاملهای خطرساز بیماریهای
قلبی-عروقی است ،انتشار چربی سینه و شکم است .در جوانان ،حدود نیمى از کل چربى
بدن در زیر پوست و بقیه آن در احشاء و سایر اعضاء بدن قرار گرفته است .با افزایش سن،
میزان چربى موجود در احشاء داخلى بیشتر از چربى زیرپوستى خواهد شد .بنابراین باید
در آدمهای مسنتر از معیارهاى خاص وابسته به سن استفاده کرد.
به منظور ارزیابی تاثیر رژیم یا تمرینهای ورزشی بر انتشار چربی زیرپوستی استفاده
از کالیپر بر روشهای دیگر ترجیح دارد و میتواند میزان تاثیر را بر قسمتهای مختلف بدن
تعیین نمود .به هر حال کاهش بیش از اندازه چربی بدن نیز خطر آفرین است ،زیرا مقدار
معینی از چربی برای عملکردهای فیزیولوژیک بدن ضروری است .برخی از چربی ها مانند
فسفولیپیدها در ساختمان سلول به کار میروند و برخی دیگر که در زیر پوست قرار
گرفتهاند ،ضمن ذخیرهی مواد سوختی ،عایق حرارتی ایجاد میکنند .به عالوه چربی ها
در انتقال و ذخیره ویتامین های محلول در چربی ،عملکرد دستگاه عصبی و چرخه قاعدگی
نقش دارند .بنابراین کمیت وزن و مهمتر از آن کیفیت وزن( ترکیب بدن) عوامل مهم
تندرستی شخص و شاخصی برای آمادگی جسمانی هستند .اگر چه اندازهگیری ترکیب
بدن سایقه بسیار طوالنی دارد ،در طی بیست سال گذشته رشد شایان توجهی کرده است.
از مردم عادی جامعه تا ورزشکاران نخبه ،که در صدد رسیدن به وزن مطلوب و یا حفظ
آن هستند ،همه از مزایای ترکیب مطلوب بدنی بهرهمند میشوند .در فصل حاضر ضمن
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بررسی اضافه وزن ،چاقی ،ترکیب بدن و وزن مطلوب و چگونگی ارزیابی آنها ،ارتباط این
عاملها با تندرستی و آمادگی جسمانی نیز بررسی خواهد شد.
بافت چربی قهوهای(1)BAT

چربی قهوهای که در بدو تولد نسبت به سننهای باالتر بیشتر است به دلیل دارا بودن
میتوکندری فراوان و یون آهن به رنگ قهوهای مایل به قرمز دیده شده و نسبت به چربی
سفید عروق خونی زیادتر دارد[ .]۴با این ویژهگی ،در نوزادان به دلیل متابولیسم باال ،نقش
تولید حرارت را ایفا میکند و در نتیجه نیاز به اکسیژن زیادی دارد .برخی گزارشهای
علمی مدعی است که با فعالیت بدنی میتوان بخشی کوچک از چربی سفید را به چربی
قهوه ای تبدیل نمود .خواب کافی ،هورمون مالتونین ،در معرض سرما قرار داشتن ،قرار
داشتن در محیط با دمای کم ،از سایر عوامل موثر در افزایش بافت چربی قهوهای عنوان
شده است .محققان پیشنهاد دادهاند که سرما فعالیت ژنهایی که چربی سفید را به چربی
قهوهای تبدیل میکند افزایش میدهد .الزم به تذکر است که پرخوری نیز موجب کاهش
بافت چربی قهوهای میشود.

شکل  .7تصوير میکروسکوپ الکترونی از بافت چربی قهوهای

Brown adipose Tissue

1
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شکل  .8انتشار بافت چربی قهوهای در بدن انسان بالغ

شکل  .9تفاوت آناتومیک سلوهای چربی سفید و قهوهای

بافت عضالنی
عضلههای مخطط در افراد غیرورزشکار حدود  ٪۴۰وزن بدن را تشکیل میدهد.

پروتئین اصلیترین درشت مغذی ساختمانی مورد نیاز برای عضله سازی میباشد .برای
قرار گرفتن بدن در حالت آنابولیک تعادل نیتروژن در بدن باید مثبت باشد که این امر نیز
محیط مناسبی را برای رشد عضلهها فراهم خواهد آورد .برای ایجاد تعادل نیتروژن مثبت
بدن باید به مقدار کافی و مستمر در طول روز پروتئین با ارزش باال (پروتئین کامل)
دریافت کند.
هورمون انسولین برای پیشگیری از کاتابولیسم پروتئینهای بافتی اهمیت زیادی دارد.
لذا وجود کربوهیدرات به دو دلیل تامین انرژی برای فعالیتهای بدنی و پروتئینسازی و
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نیز افزایش غلظت انسولین که موجب مهار کاتابولیسم پروتئینهای بافتی میشود ،اهمیت
دارد .همچنین بررسیها نشان میدهد که نوع پروتئین نیز در فرآیند پروتئینسازی بافتی
موثر است .به طوریکه اسیدهای آمینه ضروری بیشتر از سایر اسیدهای آمینه پروتئین-
سازی را تحریک میکنند .ورزشهای استقامتی موجب تحریک فرآیند کاتابولیسم پروتئینی
شده ،لذا در فاز عضلهسازی این تمرینات توصیه نمیشود .پژوهشها نشان داده که عضله-
سازی با تغذیهی طبیعی موثرتر از تغذیه با مکملها میباشد .ورزشکاران بدنساز در فاز
عضلهسازی ،بایستی هر روز  ۶-۵بار از منابع پروتئینی استفاده کرده و وعدههای مصرفی
 ۲تا  ۳ساعت از هم فاصله داشته باشد.
بافت همبند

استخوان جزو مهمترین بافت همبند است که در غیر ورزشکاران ،حدود  ۱۵درصد
وزن را تشکیل میدهد .الزم به تذکر است که زنان به طور معمول از  ۲۰سالگی به بعد
تحت تأثیر پوکی استخوان قرار میگیرند .اما میتوان با روشهای بسیار ساده خطر بروز
پوکی استخوان را در آنها کاهش داد .به اعتقاد متخصصان پزشکی ،بهترین زمان پیشگیری
از بروز پوکی استخوان دوران جوانی است .زیرا در این دوران است که حداکثر تودهی
استخوانی به دست میآید و هر قدر تراکم توده استخوانی در این دوران بیشتر باشد خطر
ابتال به پوکی استخوان در سنهای باالتر کمتر خواهد بود .برخی ازعاملهای خطرزای این
بیماری عدم تحرك بدنی کافی ،تغذیه نامناسب (کم مصرف کردن کلسیم و ویتامین D
کافی) ،کم وزنی یا وزن زیاد،کشیدن سیگار ،نوشیدن الکل و مصرف زیاد قهوه میباشند.
تحرك بدنی موجب افزایش استروژن به سبب تولید کالژن و در نتیجهی افزایش استحکام
ال ویتامین  Dرا فعال کرده و سبب افزایش باز
استخوانها میشود .در واقع استروژن عم ً
جذب کلسیم از کلیه میشود و موجب جذب و ابقاء کلسیم در استخوانها و استحکام
استخوانها میگردد  .با این وجود ،فعالیت بدنی کوتاه مدت ،با شدت کم و در دوره ۲-۳
ماه نمی تواند بر چگالی استخوانی افرادی که دچار پوکی استخوان شدهاند ،تاثیر قابل
مالحظهای داشته باشد.
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نمایهی توده بدنی )(BMI

شاخص ساده ای برای ارزیابی نسبت وزن به قد است که به طور شایع برای طبقه
بندی چاقی و اضافه وزن در افراد بزرگسال مورد استفاده قرار میگیرد .این شاخص از
حاصل تقسیم وزن بر مجذور قد به دست میآید.
( ۲قد بر حسب متر) ÷وزن به کیلوگرم=BMI

براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی برای طبقه بندی چاقی و اضافه وزن ،افراد با
شاخص توده بدنی کمتر از  ۱8/۵کم وزن ،بین  ۱8/۵ -۲۵دارای وزن نرمال ،بین ۲۵-۳۰
مبتال به اضافه وزن و بیشتر از  ۳۰مبتال به چاقی می باشند.

شکل  :1نوموگرام محاسیه شاخص توده بدن
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جدول  . 5طبقه بندی اضافه وزن و چاقی)(NIH

طبقه بندی

BMI

کم وزن

>۱8/۵

نرمال

۱8/۲۴-۵/۹

اضافه وزن

۲۹-۲۵/۹

چاقی درجه ۱

۳۴-۳۰/۹

چاقی درجه ۲

۳۹-۳۵/۹

چاقی درجه ۳

۴۰

البته الزم به یادآوری میباشد که این شاخص برای تمام افراد کاربرد ندارد؛ به عبارت
دیگر ،نمیتوان از  BMIبرای زنان باردار و شیرده ،افراد بسیار قد بلند یا قد کوتاه و
ورزشکاران حرفهای یا بدنسازان با تودهی ماهیچهای باال استفاده نمود.
دور کمر)(Waist circumference

دورکمر ،فاصلهی بین پایینترین دنده و خار ایلیاك در فردی است که با لباس سبک
ایستاده و نفس خود را به طورکامل تخلیه کرده باشد .اندازهی دور کمر بیش از ۱۰۲
سانتی متر در آقایان ،و بیش از  88سانتی متر در خانم ها برای تعریف چاقی شکمی به
کار برده می شوند .امروزه اندازهی دور کمر توسط  WHOبه عنوان شاخص مرتبط با
سالمت و مرگ و میر پذیرفته شده است .دور کمر مستقل از  ، BMIدادههای بیشتری از
خطر مرگ و میر و سالمت فراهم میکند ،اما  NIHاز ترکیب هر دو شاخص استفاده
میکند.
نسبت دور کمر به دور باسن ()WHR۱

نسبت دور کمر به دور باسن ،به معنی نسبت محیط دور کمر به محیط دور مفصل
ران است .برای اندازهگیری این نسبت ،محیط دور مفصل ران که از پهنترین قسمت باسن

ratio

1 Waist/hip
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عبور میکند و محیط دور کمر که باریکترین قسمت کمر است ،اندازهگیری شده و دور
کمر بر باسن تقسیم میشود.
این نسبت میتواند نشانهای از سالمت شخص و ریسک ابتال به مشکلهای جدی
سالمت ،همچون دیابت و بیماریهای قلبی-عروقی باشد .بسیاری از تحقیقات نشان داده
که زنانی که نسبت دور کمر به دور باسن  ۰/7برای زنان و  ۰/۹برای مردان نشاندهندهی
سالمت بیشتر و باروری باالتر است .باال بودن این نسبت میتواند یکی از نشانههای اضافه
وزن و چاقی نیز باشد که خود از مهمترین خطرهایی برای سالمت به شمار میروند.
سازمان بهداشت جهانی نسبت دور کمر به باسن  ۰/8۵برای زنان و  ۰/۹برای مردان را به
عنوان مقیاس چاقی شکم تعیین کردهاست .بسیاری از پژوهشها نیز نشان داده که نسبت
دور کمر به باسن میتواند شاخص مهمی برای ارزیابی جذابیت جسمی بانوان باشد.
سازمان بهداشت جهانی ( )WHOمعتقد است مردان با  WHRباالتر از  ۰/۹و زنان
دارای  WHRبیشتر از  ۰/8۵با داشتن  BMIفراتر از  ۳۰چاق محسوب می شوند .بر اساس
نظر انجمن ملی دیابت و بیماریهای گوارشی و کلیوی آمریکا ( )NIDDKمردان با WHR
باالتر از  ۱و زنان دارای  WHRبیشتر از  ۰/8در معرض بیماریهای تهدیدکنندهی سالمت،
مانند دیابت ،تصلب شرائین و سکته های قلبی و مغزی می باشند.
پژوهشهای نشان میدهد زنانی که  WHRآنها در دامنه  ۰/7ا  ۰/7۹است از میزان
مطلوب هورمون استروژن برخوردار بوده و نرخ باوری آنها بیشتر از سایر زنان است.
همچنین این زنان کمتر در معرض دیابت ،بیماریهای قلبی ا عروقی و سرطان تخمدان
قرار میگیرند .همچنین مردانی که  WHRآنها در دامنه  ۰/۹است از میزان باروری
بیشتری برخوردار بوده و کمتر در معرض بیماریهای دیابت ،ناهنجاریهای قلبی ا عروقی
و سرطانهای پروستات قرار میگیرند.
طبق پروتکلهای جمع آوری داده های سازمان بهداشت جهانی ،نحوهی اندازه گیری
دور کمر در نقطهی میانی بین حاشیهی پایینترین قسمت قابل لمس دندهها و لبهی
باالیی استخوان لگن با یک متر نواری غیرقابل ارتجاع و موازی با سطح زمین و دور باسن
نیز در برجسته ترین قسمت و موازی با زمین اندازه گیری میشود .حین اندازهگیری باید
پاهای فرد جفت بوده فرد به طور مستقیم و راحت ایستاده و لباس کمی داشته باشد فرد
باید آرام بوده و اندازه گیری در پایان یک دم عادی انجام شود .هر اندازه گیری باید دو
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بار تکرار شود و در صورت وجود تفاوت کمتر از یک سانتیمتر ،متوسط آن باید محاسبه
و ثبت گردد.

اندازه گیريهای سنجشی بدن

قطر قفسه سینه
در حالی که فرد ایستاده و دو دست خود را روی لبه باالی استخوان لگن خاصره قرار
داده است ،کولیس را در ناحیهی زیربغل قرار داده و دو انتهای آن را روی دنده دوم یا
سوم قرار میدهیم و در پایان بازدم قطر قفسه سینه اندازه گیری میشود.
عمق قفسهی سینه
در حالی که فرد ایستاده و دست راست خود را در پشت سرقرار داده است ،یک سر
کولیس را روی نوك زائده خنجری جناغ سینه و سر دیگر را روی تنه دنده دوازده می-
گذاریم و اندازه گیری مورد نظر در پایان بازدم انجام میگیرد.
قطر طرفین لگن
فاصلهی بین جانبی ترین برآمدگی های فوقانی لگن خاصره توسط کولیس اندازه
گیری میشود.
قطر دو برآمدگی بزرگ و کوچک ران
فاصله بین جانبیترین برآمدگیهای بزرگ و کوچک توسط کولیس اندازهگیری می-
شود.

قطر مچ دست
فاصلهی بین زائده های نیزه ای استخوان زند اعلی و اسفل توسط کولیس اندازهگیری
میشود .پس از اندازهگیری هر دو مچ جمع آنها مورد استفاده قرار میگیرد.
قطر قوزك پا
پا روی یک چهارپایه یا یک صندلی قرار گرفته و سپس دو رأس کولیس روی دو
قوزك در زاویه  ۴۵درجه قرار میگیرد .هر دو قوزك اندازهگیری شده و سپس جمع آنها
مورد استفاده قرار میگیرد.
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سرانجام دادههای مذکور را میتوان در یکی از دو فرمول یعنی فرمول بلند یا فرمول
کوتاه قرارداد.
فرمول بلند
حداقل وزن = ( ۱/8۴قد ،اینچ) ( ۳/۲8 +قطر قفسه سینه سانتیمتر) ( ۳/۳۱ +عمق
قفسه سینه ،سانتیمتر) ( ۰/8۲ +قطر طرفین لگن ،سانتیمتر) ( ۱/۶۹ +قطر دوبرآمدگی
بزرگ و کوچک ران ،سانتیمتر) ( + ۳/۵۶ +قطر هر دو مچ دست ،سانتیمتر) ( ۲/۱۵ +قطر
هر دو قوزك یا سانتیمتر) –  .۲8۱/7۲یک همبستگی  ۰/۹۳۳با اشتباه استاندارد تخمین
 8/7پوند بین این معادله و وزن واقعی قهرمان فینالیست وجود داشت.
فرمول کوتاه
حداقل وزن = ( ۲/۰۵قد ،اینچ) ( ۳/۶۵ +قطر قفسه سینه ،سانتیمتر) ( ۳/۵۱ +عمق
قفسه سینه ،سانتیمتر)  ۱/۹۶ +قطر دو برآمدگی بزرگ و کوچک ران ،سانتیمتر) 8/۰۲ +
(قطر قوزك پای چپ ،سانتیمتر) –  .۲8۲/۱8یک همبستگی  ۰/۹۳۲با اشتباه استاندارد
تخمین  8/۹پوند بین این معادله و وزن واقعی قهرمانان فینالیست وجود داشت.

برآورد درصد چربی با معادله Deurenberg

معادله  Deurenbergکه درصد چربی بدن را با استفاده از ، BMIسن و جنس تخمین
میزند ،به صورت زیر می باشد:
درصد چربی بدن= (اندکس توده بدنی×(+) ۲/۱سن××8/۱۰( –)۲۳/۰ضریب جنسیتی) ۴/۵ -
ضریب جنسیتی ۰ :برای خانمها و  ۱برای آقایان

درصد چربی  ۲۰-۲۵و یا بیشتر برای آقایان و درصد چربی  ۲۵-۳۲و یا بیشتر در
خانمها ،معموال زیاد است و با خطرهای چاقی در ارتباط میباشد .این فرمول نشان میدهد
که درصد چربی طبیعی در بدن زنان حدود  %۱۰بیش از درصد چربی در بدن مردان با
شاخص توده بدنی یکسان میباشد و همچنین بیانگر این نکته است که درصد چربی در
بدن با افزایش سن ،حتی با ثابت ماندن وزن ،افزایش مییابد.
به علت عملی نبودن تعیین دقیق درصد چربی بدن ،در کلینیک از مقیاس های
تنسنجی به خصوص  BMIو دور کمر استفاده می شود.
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ارزیابى ترکیب بدن در علوم ورزشی شامل تعیین اجزاء اصلى تشکیلدهندهی آن
یعنى عضله ،استخوان و چربى است .اندازهگیرى مستقیم با تجزیه شیمیائى بر روى جسد
انسان صورت مىگیرد ولی تخمین غیرمستقیم با اندازهگیرى وزن به روش هیدروستاتیک،
اندازهگیرىهاى آنتروپومترى و یا سایر روشها بر روی انسان زنده انجام مىپذیرد .وزن
کردن هیدروستاتیک با استفاده از قانون ارشمیدوس انجام مىپذیرد .از دیگر روشهاى
تخمین چربى بدن مىتوان از اندازهگیرى ضخامت پوستى و دور اندامها ،اندازهگیرى با
اشعه ایکس ،قابلیت هدایت الکتریکى کلى بدن یا امپدانس ،اولتراساند ،توموگرافى
کامپیوتری ( MRI ،DEXA ،)CT Scanو پلتیسموگرافى هوا نام برد .با وجود فناوریهای
نو تاکنون روش استاندارد طالیی برای ارزیابی ترکیب بدن با دقت  %۱وجود ندارد [.]۵

شکل  .10نمايش ترکیب بدن

اندازهگیری چگالی بدن
اندازهگیری چین پوستی
اندازهگیری دور اندامها
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اندازهگیری وزن ایدهآل یا هدف
محاسبهی حجم بدن
محاسبهی مقاومت بیوالکتریک ()Bioelectrical Impedance Analysis - BIA
وزن کردن هیدروستاتیک

وزن کردن هیدروستاتیک

اساس این روش ،برپایه قانون ارشمیدوس است .از آنجایىکه میزان کاهش وزن هر
جسم در آب ،معادل حجم آبى است که جابهجا مىکند ،وزن مخصوص هر ماده برابر با
نسبت وزن آن در هوا به میزان کاهش وزن در آب است .میزان کاهش وزن در آب هم
مساوى اختالف وزن در آب نسبت به هواى آزاد است.
وزن از دست رفته درآب  /وزن جسم در هوا = وزن مخصوص

شکل  .11روش هیدرواستاتیک
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شکل  .12دياگرام دستگاه  Bod Podبر اساس روش پلتیسموگرافی

شکل  .13دستگاه DEXA

روش DEXA۱به علت در دسترس بودن ،راحتی ،تکرار پذیری و دقت باال در ارزیابی
ترکیب بدن به کار میرود .اسکن قسمت به قسمت بدن با استفاده از اشعه خفیف شده
Dual Energy X-ray Absorptiometry

1
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ایکس ( )X-rayانجام می شود ،که در آن فرد به صورت خوابیده بر روی دستگاه دگزا قرار
می گیرد و اسکن در مدتی حدود  ۵دقیقه انجام می شود .انجام این اسکن از لحاظ میزان
اشعهی جذب شده به هیچ عنوان خطرناك نمیباشد .یکی از کاربردهای سیستم دگزا این
است که می تواند به طور همزمان توده دانسیته استخوان ،عضالت و چربی بدن را اندازه-
گیری کند.
اندازهگیرى دور (پیرامون) اندامها

براى اندازهگیرى دقیق مىتوان از یک نوار پالستیکى یا نایلونى استفاده کرد که به
نرمى به دور اندام گذاشته شود .با این کار فشارى به پوست وارد نشده و اندازهاى کمتر
ازحد بهدست نخواهد آمد .اندازهگیرى باید در هر دو طرف بدن انجام شود تا با مقایسه
اندازهها ،میزان متوسط بهدست آید.
 .۱ناحیهی شکم ۲/۵ :سانتىمتر باالى ناف
 .۲ناحیهی باسن :حداکثر برآمدگى در حین ایستادن پا جفت
 .۳ناحیهی ران راست :قسمت فوقانى ران ،درست در زیر باسن
 .۴ناحیهی بازوى فوقانى راسات :در حالىکاه کاف دسات باه بااال نگااه مىکناد و
اندام فوقانى باه طاور مساتقیم در جلاوى بادن نگاه داشاته شاده ،انادازهگیرى در
حدّ فاصل میانى بین شانه و آرنج صورت مىپذیرد.
 .۵ناحیااهی ساااعد راساات :بااا کااف دساات در حالاات رو بااه جلااو و اناادام فوقااانى
مستقیم نگااه داشاته شاده ،حاداکثر محایط در ناحیاه میاانى سااعد انادازهگیرى
مىشود.
 .۶ساق پاى راست :پهنترین قسمت بین زانو و مچ پا اندازهگیرى مىشود.
با استفاده از این اندازهها و نیز جداول مخصوص ،درصد چربى بدن در زنان و مردان
مورد محاسبه واقع خواهد شد.
محاسبهی مقاومت بیوالکتريک ()Bioelectrical Impedance Analysis - BIA

یک روش براى اندازهگیرى درصد چربى بدن ،استفاده از جریان متناوب ضعیف در
بین دو الکترود است .در مقایسه با چربى یا استخوان ،جریان الکتریکى با سرعت بیشترى
از میان بافتهاى بدون چربی ،هیدراته و یا آب خارج سلولى مىگذرد .زیرا که ترکیبهای
بدون چربى بهعلت دارا بودن الکترولیت بیشتر مقاومت الکتریکى کمترى دارند.
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با تبدیل مقدار امپدانس به چگالى بدن (با اضافه کردن وزن بدن ،سن ،جنس و گاه
نژاد ،سطح چربى و دور اندامها) ،مىتوان درصد چربى را به عنوان مثال با کمک معادله
سیرى۱بهدست آورد .در این روش ۲ ،الکترود در ناحیه دیستال و روى پا و  ۲الکترود نیز
در ناحیه دست قرار داده مىشوند که در هر دسته ،یکى بهعنوان ورودى و دیگرى به
عنوان خروجى جریان عمل مىکنند .دقت کنید که از دست رفتن مایع بدن بر اثر ورزش
و تعریق ناشى از آن و یا به علت محدودیت اجبارى دریافت مایعات ،موجب کاهش اندازه
مقاومت و لذا تخمین پائینتر درصد چربى بدن مىشود .عکس این موضوع نیز صادق
است .تخمین پایینتر درصد چربى را در محیطهاى گرم هم انتظار داریم (چون مقاومت
کمترى نسبت به جریان الکتریکى وجود خواهد داشت) .به طور کلی در این روش ،چربى
بدن در افراد الغر و ورزشکار باالتر و در افراد چاق پائینتر تخمین زده مىشود .اما بههر
حال روشى مطمئن ،غیرتهاجمی ،به طور تقریبی آسان و قابل اعتماد براى ارزیابى کل
آب بدن است .انجام آن نیز باید توسط پرسنل ورزیده و در شرایط استاندارد انجام پذیرد.
از دیگر روشهاى ارزیابى تخصصى مىتوان از ( Near-Infrared Interactanceتاباندن
نوری با طول موج کمتر از مادون قرمز به پوست) ،توموگرافى کامپیوتری ،ام.آر.آى()MRI
و نیز  DEXAیا جذب انرژى اشعه ایکس نام برد.
شاخص تودهی بدن  :هدف این تست ارزیابی وکنترل وزن ورزشکار و افراد غیر
ورزشکار است .
با اندازه گیری قد ورزشکار با متر یا قدسنج و ،اندازه گیری وزن ورزشکار به کیلوگرم.
برای تعیین شاخص توده بدنی وزن را بر مجذور قد تقسیم کنید :
(۲قد × قد)  /وزن=BMI

BMI = weight (kg) / height (m)2

واحد وزن کیلوگرم و واحد قد ،متر است و واحد شاخص توده بدن  Kg/m2میباشد.
تجزیه و تحلیل :دامنهی نرمال قابل قبول این اندازه گیری برای مردان  ۲۵/۰تا ۲۰/۱
و برای زنان  ۲۳/8تا  ۱8/7است .تنها استثناها ورزشکاران و بدنسازان هستند که ماهیچه-
ی اضافی آنها ممکن است شاخص تودهی بدنی آنها بیش از حد نرمال افراد غیرورزشکار
باشد.

Sirri

1
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درصد چربی بدن

اندازه گیری درصد چربی بدن روش آسان از یافتن ترکیب و وزن صحیح بدن است.
عاملهای متعددی مانند نژاد ،وضع تغذیه ،ژنتیک ،شرایط محیطی بر ترکیب بدنی مؤثراند
و توزیع چربای زیار پوساتی و چربی ارگانهای داخلی بدن در نژادها و جامعهی بشری
متفاوت است .از این رو استفاده از معادالت کشورهای دیگر که با ویژگیهای نژادی و
جغرافیایی ویژهی آن جمعیتها اعتباریابی شده و با ویژهگیهای نژادی ایرانیان تفاوت عمده
دارند  ،برای ایرانیان یاا دیگار جواماع باا خطاا همراه است .یکی از روشهای ساده بارای
بارآورد درصاد چربای بادن یاا وزن خاالص چربای بادن ،اساتفاده از اندازههای مربوط
به چندین ناحیه از اندامهای فوقانی ،تحتانی و تنه است که همبستگی زیادی باا درصاد
چربی بدن دارد .استفاده از معادالت مربوط بین  ±۲/۵تا  ±۴درصد نسبت به وزنکشی
زیر آب خطا دارد[ .]۶در زیر پوست الیه ای از چربی زیر پوستی است و درصد چربی کل
بدن می تواند از طریق گرفتن چین پوست در نقاط انتخابی بدن با کالیپر تعیین شود.
دستگاه کالیپِر استاندارد نظیر دستگاه کالیپر پویا از شرکت پویا ارمغان دارای ویژهگیهای
استانداری است که برای اندازهگیری ضخامت الیهی چربی زیر پوست ورزشکاران و افراد
چاق در هر سنی به کار میرود .سادهترین روش تعیین درصد چربی بدن استفاده از
دستگاه کالیپِر است که با وجود ارزانی،کاربرد ساده و دوام زیاد دارای دقت بسیار باالیی
است .عالوه بر امکان تعیین درصد چربی بدن میتوان انتشار چربی زیرپوستی را در نقاط
مختلف بدن تعیین نمود .برای برآورد درصد چربی بدن بایستی ضخامت چینپوستی نقاط
مشخصی به کمک کالیپِر و با روش تعیین شده اندازهگیری و با استفاده از جدول ،نمودار
و یا نرمافزار رایگان این کالیپِر در سایت  ، www.pooyacaliper.comدرصد چربی کل
بدن برآورد شود .به منظور تعیین تاثیر ورزش و رژیم غذایی بر میزان چربی بدن ،اندازه-
گیریهای منظم هفتهای میتواند تاثیر این روشها را تعیین کند و کافیست ضخامت چین
پوستی هر هفته با هم مقایسه و یا توسط نرمافزار رایگان محاسب چربی بدن که از سایت
فوق قابل دانلود است نمودار خطی دگرگونی درصد چربی و یا ضخامت چین پوستی در
طی دفعات مختلف را مشاهده و این نتایج را در تحقیقات یا خدمات کلینیکی مورد
استفاده قرار داد.
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ضخامت چین پوستی

محلهاى اندازهگیرى مختلفی به طور استاندارد معرفی شدهاند که شامل ناحیه
ساباسکاپوالر (تحت کتفی) ،روی عضله سهسر بازو( ،)TSFروی عضله دوسر بازو(،)BSF
سوپراایلیاك (فوق خاصره) ،شکمى ،ساق پا ،سینهای ،زیربغلی و باالى ران است .آزمونگر
بایستی در موقعیت مناسب بایستید و از آزمون شونده بخواهد برای اندازهگیری صحیح
عضالت خود را شل کند .مطابق شکل بعدی بایستی الیهی پوست و بافت چربی زیرین را
با دو انگشت از بافت عضله جدا کرده و ضخامت چینپوستی را بوسیله کالیپِر اندازهگیری
کرد .پس از گرفتن پوست با دو انگشت ،دهانه کالیپر را  ۱-۱/۵سانتیمتر از لبه پوست و
پایینتر از انگشتانتان قرار میگیرد .پس از فشرده شدن پوست توسط کالیپر ظرف  ۱تا
 ۲ثانیه ،ضخامت چین پوستی اندازهگیری شود .پس از چند ثانیه از رهایی پوست توسط
کالیپرالزم است مجددا همان نقطه اندازهگیری شده تا از صحیح بودن اندازهگیری اطمینان
حاصل گردد و اگر تفاوت قابل مالحظهای وجود داشت ،میانگین سه ضخامت ثبت شود.

شکل  .14آناتومی چربی زير پوستی

شکل  .15نمايش طیقه اندازهگیری چینپوستی توسط کالیپر
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بههنگام خواندن ضخامت ،بایستی چشمها عمود بر مدرج کالیپر قرار داشته تا خطای
چشمی به وجود نیاید .در کالیپر پویا که دقت آن  ۰/۵میلیمتر است ،هر خط کوچک
معادل  ۰/۵میلیمتر است .برای یکسان بودن روش کار ،توصیه میشود تا اندازهگیریها
را بر روی سمت راست بدن انجام شود.

شکل  .16کالیپر پويا

روش چهار نقطهای دورنین و ومرسلی

روش سه نقطهای لومن

روش دونقطهای اسالتر

شکل  .17نمايش نقاط استاندارد در سه روش اندازهگیری چینپوستی
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روشهای مختلفی برای تعیین درصد چربی بدن وجود دارد .در اینجا به روش سه
نقطه اشاره میشود .با استفاده از نرمافزار رایگان محاسب چربی۱میتوان سایر روشها را
نیز به کار بگیرید.
در آزمون چین پوستی پولوك و جکسون اندازه گیری درصد چربی بدن از طریق
گرفتن چین پوست سینه  ،ران و شکم مردان و ران  ،سوپرایلیوم و ترایسپس (عضله
سهسر) در زنان تعیین میشود.

چینپوستی عمودی بفاصله 2

چینپوستی غیر مورب در

چینپوستی مورب 3-2 cm

تا  3سانتیمتری ناف

وسط و پشت استخوان

بسمت ناف و باالی استخوان

بازو روی عضلهی سهسر

خاصره

شکل  .18نمايش سه ناحیهی اندازهگیری چینپوستی

برای استفاده از نوموگرام که در این بخش نیز آورده شده ،برای برآورد درصد چربی
پوست الزم است برای مردان نواحی شکم ،سینه و ران و برای زنان نواحی عضله سهسر،
فوق خاصره و ران اندازهگیری میشود .با ترسیم خطی فرضی بین مجموع ضخامت نقاط
سهگانه فوق از نمودار سمت راست و سن فرد در نمودار سمت چپ ،مقدار درصد چربی
برای مرد یا زن را از نمودار وسط تعیین نمود .روش اندازهگیری نقاط شکم ،سینه و ران
به این شرح است:

www.pooyacaliper.com

1
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چینپوستی غیر مورب در وسط

چین مورب وسط فاصله برجستگی

و روی استخوان بازو روی عضله

سینه و زائده بازو (مردان) و يكسوم

دوسر

اين فاصله در زنان

چین عمودی در قسمت میانی و
قدامی ران

چین افقی در خط زيربغل و
راستای زير استخوان استرنوم

چین عمودی قسمت داخلی ساق پا
روی برجستگی عضله

 1-2سانتیمتر موازی با استخوان
کتف و زير ناحیه مثلثی شکل کتف

شکل  .19نمايش ساير نقاط اندازهگیری چینپوستی استاندارد
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با استفاده از فرمول اسالتر که سادهترین روش میباشد ،کافیست مجموع ضخامت دو
نقطه روی عضلهی ساق پا و روی عضلهی سهسر بازو بر حسب میلیمتر ،اندازهگیری و در
فرمول مربوط ،درصد چربی بدن محاسبه شود.
در پژوهشها الزم است با سه مرتبه برآورد درصد چربی و استفاده از فرمول زیر درصد
خطای اندازهگیری را محاسبه کرد:
] برآورد اول(/برآورد دوم-برآورد سوم) [ ×  = ۵۰درصد خطا

در سال  ۱۳7۹توسط پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری تحقیقی بر روی  ۲۰۰نفر برای تعیین اعتبار و روایی دستگاههای کالیپر موجود
در ایران انجام شد .کالیپر پویا دارای دقت  %۹۹/۳۲و روایی  %۹۹/8بود و به دلیل باالتر
بودن اعتبار و روایی این دستگاه ،محققین این طرح تحقیقاتی استفاده از کالیپر پویا را
برای تحقیقات پیشنهاد نمودهاند .کالیپر پویا بعد از کالیپر هارپندن ( )Harpendenدارای
باالترین دقت اندازهگیری ( ۰/۵میلیمتر) است و تا  8۰میلیمتر ضخامت را اندازهگیری
مینماید و فشار و سطح گیره در حد استاندارد ( ۱۰ gr/mm2و  )۳۵ mm2میباشد.
تعیین و ارزیابی درصد چربی بدن
استفاده از فرمول برای تعیین درصد چربی بدن

روشهای ارائه شده برای برآورد درصد چربی بدن ،بر اساس جنسیت و محدودهی
سنی مشخص میباشد .لذا قبل انتخاب روش مناسب اهمیت ویژه داشته و بر اساس فرمول
همان روش می توان به برآورد درصد چربی بدن پرداخت .روشهایی نیز برای کودکان و
سالخورگان وجود دارد که در مجال این کتاب قرار نمیگیرد.
فرمول درصد چربی بروش دو نقطه( عضله ساق پا ][Cو عضله سهسر]:) [T
مردان۰/7۳۵×(C+T) +۱ :

زنان۰/۶۱×(C+T) +۵ :

استفاده از نوموگرام ( )Nomogramبرای تعیین درصد چربی بدن

نوموگرامها نمودارهایی هستند که برای ارزیابی سریع یک شاخص تلفیقی نظیر
شاخص توده بدن یا محاسبههای درصد چربی و مهندسی استفاده میشود .به کمک یک
خطکش خطی فرضی بین حداقل دو شاخص معلوم کشیده و تقاطع خط با نمودار شاخص
مورد نظر مقدار را مشخص میکند .نوموگرام ذیل به منظور تعیین درصد چربی بدن در
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زن و مرد با استفاده از مجموع ضخامت چینپوستی سه نقطه روی عضلهی سهسر  +باالی
ایلیاك  +ران برای زنان و نقاط سینهای +شکمی و ران برای مردان انجام میشود.

در نوموگرام باال ،درصد چربی بدن از طریق قرار دادن یک خط کش در نقطه ای روی
خط سن در سالها مطابق با سن فرد و نقطه ای در خط جمع سه چین پوستی مطابق با
نتیجهی تست اندازه گیری می شود .بنابراین میتوان درصد چربی را در خط مناسب برای
زنان و مردان مشخص نمود .درصد چربی الزم برای ورزشکاران برگزیده  ۶درصد تا ۱۲
درصد برای مردان و  ۱۲درصد تا  ۲۰درصد برای زنان است .در نوجوانان ارزیابی درصد
چربی مقداری متفاوت با بزرگساالن است و از جدولهای استاندارد استفاده میشود.
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شکل  .20نوموگرام درصد چربی کودکان  6-17دو نقطهای(سه سر+تحت ترقوه)

شکل  .21نوموگرام درصد چربی کودکان  6-17دو نقطهای(سه سر+ساق پا)

استفاده از جدولهای استاندارد برای ارزیابی درصد چربی بدن

8۵
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شکل  .22ارزيابی درصد چربی بدن در افراد غیر ورزشکار
جدول  .6درصد چربی مناسب برای ورزشکاران
ورزش

مرد

زن

ورزش

مرد

زن

دو استقامت

۱۰-۵

۱۶-۱۰

فوتبال

۱۲-7

۱8-۱۰

دو ماراتن

۵-۳

۱۲-۹

بسکتبال

۱۲-7

۱۶-۱۰

دو سرعتی

۱۲-۵

۱8-۱۲

کشتی

۱۲-۴

-----

دو با مانع و
پرش طول

۱۳-۶

۲۰-۱۲

تنیس

۱۶-۱۰

۲۰-۱۴

ژیمناستیک

8-۵

۱۴-۱۱

شنا

۱۲-۶

۱۶-۱۰

بدنسازی

۵-۳

۱۲-8

جدول  . 7جدول ارزيابی درصد چربی مناسب برای افراد غیر ورزشکار
سن

باالی 50

 30تا 50

کمتر از 30

مونث

 ۲۵-۱۶درصد

 ۲۳-۱۵درصد

 ۲۱-۱۴درصد

مذکر

 ۱۹-۱۲درصد

 ۱7-۱۱درصد

 ۱۵-۹درصد

در خصوص ورزشکاران نیز جدولهای مخصوص درصد چربی مناسب برای هر ورزش
وجود دارد.
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پیکرشناسی ورزشی

یکی ازمهمترین کاربردهای پیکرسنجی درورزش ،تعیین سوماتوتایپ یا تیپ یا نوع
بدن فرد بمنظور انتخاب افراد مناسب برای ورزشهای اختصاصی است .سوماتوتایپ دارای
سه مولفه آندومورفی (چاق پیکری) ،مزومورفی(عضالنی پیکری) و اکتومورفی
(الغرپیکری) است .تیپ بدنی افراد مختلف ترکیبی از این سه جزء بوده و به این ترتیب
افراد مختلف ،فرمول های تیپ بدنی متفاوتی خواهند داشت .نوع و ترکیب بدن افراد یک
ویژگی به طور عمده ژنتیکی است که از پدر و مادر به فرزندان به ار میرسد و با دانش
پیکرشناسی میتوان تا حدودی به تیپ بدنی افراد پیبرد و میزان تطابق آنها را با ورزش
های مختلف تعیین کرد.

شکل  .23نمايش شماتیک سوماتوتايپ (آندومورف-مزومورف-اکتومورف)

محققان علوم ورزشی،پزشکان و متخصصان ازفنون مختلف پیکرشناسی در امور مهمی
چون کشف استعدادهای ورزشی ،سنجش ترکیب بدن ،سنجش نتیجهی تمرینها و
قابلیتهای جسمانی سود میبرند؛ به عنوان مثال ،سوماتوتایپ یا نوع بدن ،که یکی ازیافته-
های مهم در دانش پیکرشناسی است ،نقش مهمی دراستعدادیابی ورزشی دارد .امروزه
روش جهانی مورد استفاده در زمینهی تعیین پیکرگونه ،روش موسوم به هیث-کارتر است
که توسط خانم پروفسور باربارا هیث و آقای پروفسور لیندسی کارتر ابداع شده است.
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کاربردهای دانش پیکرشناسی
امروزه عالوه برمتخصصان پیکرشناسی ،کارشناسان تغذیه،کارشناسان علوم ورزشی
ومربیان ورزشی نیزمی توانند بسیاری ازمهارتهای دانش پیکرسنجی را به سادگی بیاموزند
و از آن برای شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی سود بجویند.
ابزار استاندارد پیکرشناسی
وسایل و ابزار مختلفی در پیکرشناسی مورد استفاده قرار می گیرد .از ویژگی های
مهم این وسایل آن است که همچون روش های اندازه گیری ،استاندارد و معیارهای خاصی
در ساخت آنها به کار گرفته می شود تا دقت کار سنجش تضمین گردد .وسایل اصلی در
پیکرشناسی عبارت است از:
کالیپرچین پوستی برای اندازه گیری ضخامت چین های پوستی
کالیپراستخوانی برای اندازه گیری پهناهای استخوانی
مترنواری پیکرشناسی برای اندازه گیری دورهای بدن
سگمنتومتر برای اندازه گیری ابعاد طولی اندامهای بدن
آنتروپومتر برای اندازه گیری قطرهای قدامی خلفی وعرضی بدن

شکل  .24يک نمونه از جعبه پیکرسنجی
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ابزار استاندارد پیکرشناسی
قد :آزمودنی در حالت ایستاده بدون کفش ،بدن صاف و دست ها در کنار بدن ،پاها
جفت و پاشنه ها و پشت مماس به دیوار باشد ،آزمودنی روبرو را نگاه کرده و در حین
اندازه گیری نفس عمیق کشیده و با دقت  ۰/۵سانتیمتر قد فرد اندازه گیری میشود.
وزن بدن :باید اطمینان یافت که ترازو بر روی سطح صاف و محکم قرار دارد عقربه
یا نمایشگر آن عدد صفر را نشان میدهد .فرد بایستی حداقل لباس و بدون کفش توزن
شود.
محیطهای بدن

دور کمر :فرد در حالت ایستاده و بدون انقباض عضالت تنه ایستاده و بازو ها در کنار
بدن آویزان قرار میگیرد .متر نواری به صورت افقی در نقطه ای در حد فاصل لبهی
تحتانی آخرین دندهی مواج و لبهی فوقانی تاج خاصره یا ایلیاك کرست قرار میگیرد،
اندازه گیری در پایان بازدم طبیعی انجام میشود.
دور باسن/هیپ/گلوتئال :در این روش توسط متر نواری ناحیه ای از باسن را که دارای
بیشترین محیط است ،اندازهگیری میشود .فرد در شرایط اندازهگیری مشابه محیط کمر
قرار گرفته ،دستها کمی از بدن دور نگه داشته میشود تا آزمونگر بتواند اندازهگیری را
انجام دهد.
اندازه گیری چربی زير پوستی :تمام اندازهگیریها باید در سمت راست بدن انجام
شود ،در حین اندازه گیری مهم است که آزمودنی ریلکس باشد و عضلههای بدن خود را
منقبض نکند .روش اندازهگیری در بخش مربوط به اندازهگیری چین پوستی نوشته شده
است .اندازههای چربی زیرپوستی شامل سه سر بازو  ،تحت کتفی  ،دو سر بازو ،ایلیاك
کرست و میدکاف (وسط ساق پا) است.
عرض ها:
عرض بین اپیکونديالر بازو :فرد شانه و آرنج خود را در زاویه  ۹۰درجه قرارداده،
اندازهی بین اپی کندیل داخلی و بیرونی استخوان بازو اندازه گیری شود در این وضع
اپیکندیل داخلی به طور معمول پایینتر از اپیکندیل بیرونی است .کالیپر را در زاویه ای
که تا حدودی زاویهی آرنج را نصف کند قرار میدهیم.

۹۰
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عرض بین اپیکونديالر استخوان ران :فرد روی صندلی نشسته و در حالیکه پا
از ناحیهی زانو  ۹۰درجه خم شده ،بزرگترین فاصله را بین اپی کندیل داخلی و بیرونی
استخوان ران را به عنوان عرض اندازه گیری میکنیم.
آنالیز سوماتوتايپ:
به منظور محاسبهی عدد سوماتوتایپ ،از فرمول زیر استفاده میکنیم و سپس عدد
مورد نظر را با سوماتوچارت تجزیه و تحلیل میکنیم
Endomorphy = –0.7182 + 0.1451X – 0.00068X2 + 0.0000014X3
– 0.131SH + Mesomorphy = 0.858HB + 0.601FB + 0.188AG + 0.161CG
4.5

Ectomorphy = 0.732HWR – 28.58
= 0.463HWR – 17.615

)(if HWR > 40.74
)(if 39.65 < HWR = 40.74

)(if HWR = 39.65

= 0.5

;FB = femur HB = humerus breadth; X = Σ3 skinfolds, corrected for height
;breadth

;AG = corrected arm girth; CG = corrected calf girth; SH = standing height
HWR =height over cube root of mass.

استفاده از سوماتو چارت :
به منظور استفاده از سوماتوچارت ابتدا باید اعداد زیر را محاسبه کرد
X = ectomorphy – endomorphy
)Y = 2 × mesomorphy – (endomorphy + ectomorphy

۹۱
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شکل  .25چارت سوماتوتايپ هیس-کارتر
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ارزیابی توده عضالنی

ارزیابی تودهی عضالنی بدن در سنها و حالتهای مختلف کاربرد دارد .مثال در سن
شیرخوارگی و کودکی رشد کافی عضلهها نشانه دریافت کافی پروتئین و انرژی است لذا
اندازهگیری دور باز و دور ران میتواند در صورتیکه ادم وجود نداشته باشد ،نشانه عدم
سوء تغذیه پروتئینی باشد .در ورزشکاران و به منظور ارزیابی میزان عضلهسازی میتوان
از اندازهگیری پیرامون عضلهی بازو و ران به منظور ارزیابی رژیم غذایی و برنامهی تمرینی
استفاده کرد .به منظور ارزیابی دقیقتر بافت عضالنی و بدلیل اینکه تعیین دور بازو یا ران
محیط استخوان ،عضله و بافت چربی زیرپوستی را با هم میسنجد لذا فرمولهایی برای
تخمین سطح مقطع عضلههای مختلف به وجود آمده است.
برای محاسبهی سطح مقطع عضله بازو تصحیح شده الزم است دور بازو بر حسب
میلیمتر و ضخامت چربی عضله سه سر بازو بر حسب میلیمتر در فرمول ذیل قرار گرفته
و محاسبه شود:

یکی از روشهاب برآورد کل تودهی چربی بدن (کیلوگرم) استفاده از فرمول زیر است.
در این فرمول قد بر حسب متر و مقدار سطح مقطع عضله بازو تصحیح شده()CAMA
الزم است.
CAMA)) Total body muscle mass (kg) = Height x (0.0264 + (0.0029 x

تعیین دور عضله ران نیز با استفاده از دور وسط ران ،عدد پی( )πو ضخامت چربی
زیرپوستی وسط ران (بر حسب سانتیمتر) به دست میآید:
(چربی زیرپوستی وسط ران × -)۰/۳۱۴۱۵۹۲7 × ۳/۱۴دور ران = دور عضله ران

روشهای ارزیابی آزمایشگاهی نیز برای ارزیابی تودهی عضله بدن وجود دارد؛ مانند
میزان دفع کراتینین و یا تری متیل هیستیدین در ادرار  ۲۴ساعته فرد .هر گرم کراتینین
دفعی در ادرار  ۲۴ساعت معرف  ۱8تا  ۲۰کیلوگرم توده عضالنی است .البته این روشها
روشهای دقیقی برای برآورد توده عضله نیستند .روش دقیق تعیین سطح مقطع عضلههای
بدن استفاده از  MRIاست.

ترکیب بدن و پیکرسنجی

۹۳

وزن طبیعی بدن به وسیله تعادل انرژی حاصل میشود .منظور از تعادل انرژی ،موازنه
بین انرژی دریافتی از طریق مصرف مواد غذایی و مصرف انرژی بدن که صرف سوخت و
ساز و انجام فعالیتهای بدن میشود .با این توصیف ساده ،کاهش وزن تنها با کاهش
دریافت انرژی و افزایش فعالیت بدنی امکان پذیر میباشد .از سوی دیگر در مورد افرادی
که دچار کم وزنی هستند ،نیز این موازنه دریافت انرژی باید در بدنشان مثبت باشد .به
این معنی که دریافت انرژی از راه مواد غذایی باید بیش از انرژی مصرفی از طریق
فعالیتهای بدنی و فیزیکی باشد.
با توجه به این واقعیت الزم به توضیح است که مصرف انرژی به مانند دریافت انرژی
در طول روز و در سالیان متوالی یکسان نیست و عاملهای مختلف فعالیت بدن ،هورمونی،
ژنتیکی ،روحی ،نوع غذای مصرفی بر مصرف انرژی موثر بوده و دریافت غذا نیز به طور
مستقیم تحت تاثیر ترکیب غذا ،مقدا ر مصرف ،شرایط جذب ،هضم و متابولیسم غذا قرار
دارد .مصرف غذا خود تحت تاثیر عوامل موثر بر نیاز بدن (اعم از انرژی و مواد مغذی)،
اشتها ،فراهمی غذا ،شرایط روحی ،متابولیسم بدن قرار دارد.

فصل چهارم

انرژی مصرفی در فعالیتهای بدنی

انرژی مصرفی در فعالیتهای بدنی آشنایی با برآورد انرژی دریافتی و مصرفی

در خصوص دریافت غذایی ،معضل اصلی تعیین مقدار دریافتی مواد مغذی است که
در طی دهه حاضر استاندارهای اجباری نصب برچسب غذایی به آگاهی مردم از ترکیبها
و انرژی غذای تجاری خریداری شده تا حدودی به کنترل دریافت غذایی کمک نموده
است هرچند که عمده مواد غذایی مصرفی مانند سبزیجات و میوهجات و غیره فاقد این
دادهها بوده و به ناچار متخصصان تغذیه از جدول ترکیبهای غذایی که به صورت کتاب
یا به کمک نرمافزار از بانک دادههای غذایی استفاده میکنند .به هر حال این روش نیز
نمیتواند بیش از یک برآورد تقریبی دادههای دریافت غذایی در اختیار فرد قرار دهد.
امروزه نرم افزارهایی برای گوشیهای هوشمند در اختیار قرار داده شده تا عکس گرفتن از
غذا با گوشی تلفن و استفاده از نرمافزار ،نوع و مقدار تقریبی وزنی یا حجمی غذا را تعیین
و ترکیبهای آن را به مشتریان نشان دهد تا بهتر و آگاهانه در مورد دریافت غذایی خود
انتخاب غذا نمایند و در صورت مراقبت از افزایش وزن ،کالری بیش از حد الزم به بدن
خود نرسانند.
مولف کتاب نیز نرم افزار آنالیز غذایی و رژیم درمانی را با استفاده از بانک غذایی
سازمان خواربار و کشاورزی آمریکا و افزودن برخی از غذاهای ایرانی با قابلیت تولید غذای
جدید بر ا ساس غذاهای موجود در بانک اطالعاتی خود تولید نموده و تحقیقات مختلف
کاربردی را به انجام رسانیده است [.]7

انرژی مصرفی در فعالیتهای بدنی

۹7

همانطور که اشاره شده مصرف انرژی ناشی از عاملهای مختلف متابولیسم و فعالیت
بدنی است که فعالیت بدنی نیز بر متابولیسم بدن تاثیر گذاشته و مقدار آن را افزایش
میدهد لذا آدمهای ورزشکار متابولیسم پایهی بیشتری نسبت به افراد هم سن خود دارند
زیرا متابولیسم پایه ناشی از جمع انرژی تک تک سلولهای بدن در شرایط استراحت کامل
است که در آزمایشگاههای خاص قابل اندازهگیری است .به هرحال دانستن انرژی مصرفی
در حین فعالیتهای روزمره و نیز فعالیتهای ورزشی یکی دیگر از چالشهای متخصصان
فیزیولوژی است.
جدول بعدی نشان می دهد که هر فعالیت بدنی چه مقدار کالری در دقیقه
میسوزاند .این جدول به شما کمک میکند تا بهتر بتوانید میزان انرژی مصرفیتان در
طول روز را تخمین بزنید.
به طور آنالین و نیز توسط نرمافزارهای محاسبهگر کالری میتوان نیاز به انرژی برای
فعالیتهای روزمره و نیز ورزشی را با توجه به وزن ،سن ،جنس و مدت فعالیت برآورد نمود.
یک کیلوکالری برابر با  ۴/۱8۴کیلوژول ) (KJاست.
یکی از فرمولهای پرکاربرد برآورد متابولیسم پایه استفاده از فرمول هریس بندیک
است .این فرمول یکی از آسانترین راههای محاسبه متابولیسم پایه یا  BMRاست .عامل-
های مهم در این فرمول عبارتند از :جنسیت ،وزن بدن (کیلو ) ،قد (سانتی متر) ،و سن.
فرمول مذکور به این شکل است:
آقایان
خانمها

(سن ×  ( – )۶/7۵قد ×  ( + ) ۵وزن × BMR = ۶۶/۵ + ) ۱۳/7
(سن ×  ( – )۴/۶8قد ×  ( + ) ۱/8۵وزن × BMR =۶۵۵/۱ + ) ۹/۵۶

به عنوان مثال:
متابولیسم پایه در یک مرد  ۲8ساله با وزن  7۵کیلوگرم و قد  ۱7۵سانتیمتر
۲۱۵8کالری است.
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جدول  .8انرژی مصرفی در حین فعالیت

نوع فعالیت

کیلوکالری در دقیقه

کیلوکالری در دقیقه

نوع فعالیت

واکس زدن کفشها

۳.۲

خوابیدن

۱.۲

مرتب کردن رختخواب

۳.۴

استراحت در رختخواب

۱.۳

لباس پوشیدن

۳.۴

نشستن ،به طور طبیعی

۱.۳

دوش گرفتن

۳.۴

نشستن ،مطالعه کردن

۱.۳

موتور سیکلت سواری

۳.۴

دراز کشیدن

۱.۳

آهنگری

۳.۵

نشستن ،خوردن

۱.۵

رنگ کردن منزل

۳.۵

ایستادن :به طور طبیعی

۱.۵

چوب بری

۳.8

گوش کردن به سخنرانی

۱.7

مزرعه داری معمول روزانه

۳.8

صحبت کردن

۱.8

جارو کردن زمین

۳.۹

شستشوی فردی

۲

گچ کاری دیوارها

۴.۱

نشستن – نوشتن

۲.۶

تعمیر ماشین و کامیون

۴.۲

ایستادن :فعالیت سبک

۲.۶

سیمان درست کردن

۴.7

شستن و اصالح کردن

۲.۶

تمیز کردن زمین

۴.۹

رانندگی با ماشین

۲.8

تنیس روی میز (پینگپونگ)

۴.۹-7

شستشوی لباس

۳.۱

قایق رانی

۱۵-۵

قدم زدن آهسته

۳.۱

دوچرخه سواری ۲۴-8کیلومتر در ساعت ۱۲-۵
اسکیت
بدمینتون
بسکتبال (یک نیمهی کامل)
بولینگ

۱۵-۵
۱۰-۵.۲
۶-۹
7

تنیس

۱۱-7

فوتبال

۹

پیاده روی با کفش اسکی ۴،کیلومتردرساعت ۹
هندبال و اسکواش
کوهنوردی
پریدن از طناب
جودو و کاراته
فوتبال آمریکایی

۱۰

تعمیر کردن جاده
باغبانی ،کندن علفهای هرز

۵.۶

دسته کردن چوبهای بریده شده

8.۵

اره کردن چوب پشت سر هم

۶.۲

کلنگ زدن

۶.7

بیل زدن

۶.8

پایین رفتن از پلهها

7.۱

بریدن چوبها

7.۵

اره کردن

-7.۵
۱۰.۵

۱۰
۱۵-۱۰

قطع کردن درخت

-8.۴
۱۲.7

۱۳
۱۳.۳

۵

باغبانی و حفاری

8.۶

انرژی مصرفی در فعالیتهای بدنی
نوع فعالیت

۹۹

کیلوکالری در دقیقه
۴.7

بیس بال
پیاده روی ۵ :کیلومتر در ساعت

۶.8

تیراندازی

۵.۲
مزرعه داری:

کیلوکالری در دقیقه

نوع فعالیت

-۱۰

باال رفتن از پلهها
۱8
پارو زدن  ۶/۵ -۴کیلومتر در ساعت

7-۳

والیبال

-۳.۵
8

رسیدن به گلها ،بیل زدن و شن کشی

۴.7

کندن علف خشک و شخم زدن با اسب

۶.7

اسکی:

-۳.۵

گلف  ۲و  ۴نفره
7
نعل بندی

پایین آمدن از شیب تند

۱۲-8

مسابقات پایین آمدن از تپه

۱۶.۵

اسکی صحرانوردی  ۱۱-۵کیلومتر در ساعت ۱7-۹
قدم زدن:

در جاده

7-۵.۶

در برف  ۴تا  ۵/۵کیلومتر در ساعت

۲۰-۱۰

کشتی گرفتن

۱۴.۴
دویدن:

 8کیلومتر در ساعت

۱۰

 ۱۲کیلومتر در ساعت

۱۵

 ۱۶کیلومتر در ساعت

۲۰

 ۲۴کیلومتر در ساعت

۲۵

باال رفتن از تپه  ۵/۵کیلومتر در ساعت ۱۵-۱۱-8
پایین آمدن از تپه ۴ :کیلومتر در ساعت ۳.7-۳.۶

۳.8

شنا کردن:

معمولی

۶

کرال  ۵۰-۲۵متر در دقیقه
۱۲

-۶

پروانه  ۵۰متر در دقیقه

۱۴

شنای پشت  ۵۰-۲۵متر در دقیقه
۱۲.۵

-۶

شنای سینه  ۵۰-۲۵متر در دقیقه
۱۲.۵

-۶

شنای پهلو  ۴۰متر در دقیقه

۱۱

برای برآورد نیاز به انرژی در فعالیتهای روزانه بر اساس دستهبندی فعالیت برای
فعالیت بسیار ناچیز ،فعالیت کم ،فعالیت متوسط و فعالیت شدید بترتیب ضریبهای ،۱/۲
 ۱/۵۵ ،۱/۳7۵و  ۱/7۲۵را در متابولیسم پایه برآورد شده ،ضرب میکنیم.

۱۰۰
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همانطور که مشخص است ،در خصوص نیاز به انرژی اصطالح برآورد را استفاده
میکنیم زیرا نمیتوانیم به طور دقیق و با روشهای آزمایشگاهی این نیاز را تعیین کنیم.
بنابراین از روشهای سادهتر ،نظیر فرمول هریس بندیک استفاده مینماییم:
 = BMR × ۱/۲افراد بدون فعالیت (میزان کم یا هیچ گونه فعالیت)
 = BMR × ۱/۳7۵افراد کم فعالیت (کمی نرمش در حدود  ۱تا  ۳روز در طول هفته)
 = BMR × ۱/۵۵افراد با فعالیت متوسط (نرمش متعادل در حدود  ۳تا  ۵بار در طول هفته)
 = BMR × ۱/7۲۵افراد فعال (ورزش روزانه)
 = BMR × ۱/۹افراد بیش فعال( ورزش های سنگین روزانه )

در این حالت اگر فرد مورد نظر دارای فعالیت فیزیکی متوسط باشد ،می بایست عدد
به دست آمده ( )۱778/۱را در  ۱/۵۵ضرب کنیم تا کالری مورد نیاز روزانه این شخص را
به دست آوریم که این مقدار برابر است با  ۲7۵۶در هر روز.
مضرب فعالیت برای خانمها با آقایان متفاوت است .الزم به توضیح است که برای
کودکان و نوجوانان نیز از فرمولهای دیگری استفاده میشود.
=BMR × ۱/۲افراد بدون فعالیت(میزان کم یا هیچ گونه فعالیت)
=BMR × ۱/۲7۵افراد کم فعالیت (کمی نرمش در حدود  ۱تا  ۳روز در طول هفته)
 =BMR × ۱/۴۵افراد با فعالیت متوسط (نرمش متعادل در حدود  ۳تا  ۵بار در طول هفته) × ۶۲۵
= BMRافراد فعال (ورزش روزانه)
 =BMR × ۱/8افراد بیش فعال( ورزش های سنگین روزانه )

روش دیگر برآورد انرژی مصرفی فعالیتهای روزانه استفاده از واحد معادل متابولیکی
یا  MET۱است .معادل متابولیکی مقیاسی فیزیولوژیکی است که بیانگر هزینهی انرژی
مربوط به فعالیتهای بدنی است و اندازه گیری کالری مصرف شده از طریق محاسبه مقدار
اکسیژن مصرفی در دقیقه به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است .یک  METبرابر است با
 ۳/۵میلی لیتر اکسیژن مصرف شده به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در دقیقه در افراد بالغ
است.

Metabolic Equivalent

1
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یک  METهمچنین به صورت  W/m2 (18.4 Btu/h·ft2)۵8.۲تعریف میشود که
برا بر است با انرژی تولید شده در هر واحد سطح مربوط به فردی متوسط که در حالت
استراحت است .
برای محاسبهی انرژی مصرفی هر فرد در فعالیت جسمانی ،مقدار انرژی مصرفی هر
فعالیت در تعداد روزهای انجام آن و مدت زمان فعالیت ضرب میشود و بر اساس MET
ارائه میگردد .به طوری که هر فرد در هر دقیقه فعالیتهای سبک معادل  ۹/۴واحد مصرف
METانرژی ،پیادهروی معادل  ۹/۹واحد  METمصرف انرژی ،فعالیت بدنی متوسط معادل
 ۱واحد  METو فعالیت بدنی شدید معادل  ۱واحد  METمصرف انرژی دارد .یک روش
سادهتر نیز میتوان انرژی پایه را محاسبه کرد و آن استفاده از جدول  WHOاست .در
این جدول بر اساس گروه سنی وزن فرد را به جای  Wجاگذاری کرده و انرژی پایه را
بهدست آورد و سپس در فاکتور فعالیت ضرب نمود تا کالری مورد نیاز روزانه به دست
آید.
جدول  .9محاسبهی انرژی متابولیسم پايه با فرمول سازمان بهداشت جهانی
سن(سال)

مردان

زنان

۳-۰

(۵۴-)۶۰/۹× W

(۵۱-)۶۱× W

۱۰-۳

(۴۹۹ + )۲۲/۵× W( ۴۹۵ + )۲۲/7× W

۱8-۱۰

(۶۵۱ + )۱7/۵× W

(7۴۶ + )۱۲/۲× W

۳۰-۱8

(۴7۹ + )۱۵/۳× W

(۴۹۶ + )۱۴/7× W

۶۰-۳۰

(87۹ + )۱۱/۶× W

(8۲۹ + )8/7× W

˂۶۰

(۴87 + )۱۳/۵× W

(۵۹۶ + )۱۰/۵× W

از کل انرژی مورد نیاز هر فرد ۵۵ ،تا  ۶۵درصد را برای کربوهیدرات ۲۵ ،تا ۳۰
درصد را برای چربی و  ۱۵تا  ۲۰درصد آن را برای پروتئین در نظر میگیریم.
روش کالریمتری با استفاده از قدمشمارها و شتابسنجها

روشهای کاربردی آزمایشگاهی برای تعیین انرژی مصرفی به طور معمول گران بوده
و اغلب در شرایط آزمایشگاه انجام میگیرد .در طی چند دهه پژوهشگران تالش نموده
اند تا ابزاری ارزان و دقیق را برای تعیین فعالیتهای بدنی طراحی نمایند .این ابزار که در

۱۰۲

ترکیب بدن و کنترل وزن

نوع ابتدایی آن نوعی از قدم شمار بود برای تعیین گامها و تخمین مسافت پیموده شده با
استفاده از مکانیسم بسیار ساده به بازار آمد .از دیدگاه بیومکانیکی هر گاه به جسمی
نیرویی وارد شود و بتواند آن را به حرکت درآورد ،میتوان نیروی وارده را با ضرب جرم
جسم در شتاب ایجاد شده برآورد نمود .این واقعیت را اصل دوم نیوتن توضیح میدهد
( .)F=maاین توضیح ساده اساس دستگاههای ثبت فعالیت فیزیکی را که از سنسورهای
شتابسنج استفاده میکنند ،تشکیل داده است .واقعیت اینست که انرژی ماهیچهها
موجب حرکت تنها در یک بعد نمیشود و اندازهگیری دقیق شتاب بایستی در سه بعد
صورت بگیرد تا بتواند انرژی اعمال شده توسط ماهیچهها را در حین حرکت اندازهگیری
نماید .بر پایه این اصل پژوهشهای زیادی برای اندازهگیری دقیق انرژی مصرفی۱صورت
گرفته و دستگاههای مختلفی به تولید رسیده است .از آنجمله دستگاهها میتوان از
قدمشمار ،۲حرکتشمار۳و شتابسنج نام برد.
با وجود فایدههای زیاد این دستگاه برای افراد عادی که فقط قصد آگاهی از گامها را
داشتند ،لیکن این ابزار قادر نبوده تا در دوهای سریع و یا فعالیتهایی غیر از راه رفتن به
اندازهگیری پرداخته و لذا سایر فعالیتها و یا سرعت فرد موجب بروز خطا در اندازهگیری
میشود .در طی  ۴دهه گذشته از قدمشمارها برای برآورد انرژی مصرفی استفاده شده
است .مکانیسم این دستگاههای خیلی کوچک که در ابتدا به طور کامل مکانیکی بوده و
سپس به صورت الکترونیکی تبدیل شدند بر اساس تشخیص قدم و شمارش آن تشکیل
شده و انواع پیشرفته می تواند ابتدا با کالیبراسیون دستگاه با طول قدم هر فرد مسافت
پیموده شده در طی روز را تعیین و با دادههای وزن و جنس و سن فرد از فرمولهای
محاسبه انرژی مصرفی ،میزان کل انرژی روزانه ،هفتگی و ماهیانه را تعیین نماید.
اگر طول گامها به طور تقریبی مساوی باشند و طول گام را بدانیم ،مسافت طی شده
را میتوان از فرمول زیر حساب کرد:
(متر)طول گام × شمارش گامها = (متر) مسافت

برای به دست آوردن سرعت متوسط کافیست تا مسافت طی شده را بر زمان تقسیم
کنیم.
1

Energy Expenditure
Pedometer
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دقت گامشمارها برای آنان که قدم میزنند یا به آهستگی گراه میروند ،بیشتر از
دوندگان میباشد زیرا که در قدم زدن طول گامها معموال یکسان است ولی در دو اینگونه
نیست .سرعت را همچنین میتوان از فرمول ذیل محاسبه نمود [:]8
(زمان هر گام × )۱/طول هر گام = سرعت
فرکانس هر گام × طول هر گام = سرعت

طول گام در هر شخص با دیگری متفاوت است .لذا این محاسبه به راحتی صورت
نمیگیرد .برای محاسبهی کالری مصرفی نیز به دلیل اینکه گامشمارها فقط میتوانند
گام ها را بشمارند و قادر نیستند که نوع فعالیت را تشخیص دهند و نمیتوانند برآورد
دقیقی از انرژی مصرفی به ما بدهند.
 -۱-۳-۴دستگاههای GPS

دستگاههای GPS1که به صورت کوچک و قابل حمل میباشند اغلب روی مچ دست
بسته شده و با استفاده از فناوری ماهوارهای میتوانند سرعت و شتاب متوسط فرد را با
دقت زیاد اندازهگیری کنند[ .]۹این ابزارها گران بوده و در محیطهای سرپوشیده قابل
استفاده نیستند .از عیبهای دیگر آن اختالل در آنتندهی است .به اصطالح ساده ،همواره
بایستی دستگاه ،سیگنالهای سه ماهواره را دریافت کند .لذا اگر در حین عبور از کنار مانع،
داخل تونلها ،فضاهای بسته یا حتی در حین حرکات دست ممکن است آنتندهی مختل
شود .به طور معمول بهترین نقطه برای نصب این دستگاهها روی کاله است که کمترین
اختالل آنتیدهی را ممکن میسازد.

شکل  .26انواعی از دستگاههای GPS

Global Positioning System
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شتابسنج

در مقایسه با قدمشمار و حرکتشمار ،شتابسنجها نتایج بسیار امیدوارکنندهای را در
برآورد انرژی مصرفی نشان دادهاند [ .]۱۰این سنسور نشان داده که دقت باالیی در
اندازهگیری انرژی مصرفی در طی فعالیتهای مختلف دارد [ .]۱۱فرمولهای مختلفی با
استفاده از این دستگاهها در محیط آزمایشگاه بر روی تردمیل یا شرایط کنترل شده به
دست آمده است .بیشتر این فرمولها توسط فریدسون و همکارانش حاصل آمده است [.]۱۲
در سال  ۱۹8۱وانگ از یک شتابسنج پیزوالکتریک یک محوره که بر روی کمر وصل
شده بود ،استفاده کرد و شتاب محور عمودی بدن را اندازهگیری نمود و با انتگرالگیری
از شتاب در واحد زمان برای مدت آزمون توانست رابطه ی خوبی را بین انرژی مصرفی و
شتاب به دست آورد ) .(r=0.74پژوهشهای بعدی بر روی نوعی دستگاه تجاری بنام
 Caltracکه دارای یک شتابسنج یک محوره میباشد نتایجی را بین( )۰/۰-۶8/۹۴برای
قدم زدن بر روی تردمیل نشان داد .در مقایسه با روش کالری متری غیر مستقیم که به
توسط شوتز( )Schutzدر سال  ۱۹88انجام شد ،این دستگاه یافتههای کمتری را در
محاسبه انرژی مصرفی روزانه در حین فعالیتهای روزمره نشان میداد[ .]۱۰پژوهشها
بیشتر بر روی شتابسنجهای یک محوره نشان داد که این نوع سنسورها نمیتوانند به
دقت انرژی مصرفی روزانه را برآورد نمایند] . [13در سالهای اخیر از سنسورهای شتابسنج
سه محوره برای اندازهگیری فعالیت فیزیکی استفاده شده است][14-17
بر همین اساس ،طراحی و ساخت دستگاه چند منظوره به گونهایی خواهد بود که
امکان ارزیابی و مانیتور کردن فعالیت بدنی با استفاده از سنسور شتابسنج سهمحوره نیز
فراهم شود.
بسته به نوع مطاله محل قرار گرفتن شتابسنج متفاوت است؛ به طور مثال برای
مطالعه حرکات پاها در حین حرکت ،شتابسنج بر روی ران یا مچ پا نصب میشود [18,
19] .در اغلب موارد ،محققان تمایل دارند که حرکات کل بدن را ثبت نمایند .برخی از
این پژوهشها با نصب دستگاه بر روی نقاط مختلف بدن یا استفاده از یک دستگاه نزدیک
به مرکز ثقل بدن انجام پذیرفته است.

انرژی مصرفی در فعالیتهای بدنی
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شکل  .27دياگرامی از مرکز ثقل بدن در وضعیت ايستاده

شکل  .28برخی از دستگاههای شتابسنج

به دلیل دقت باال و سهولت استفاده از سنسورهای شتابسنج ،شرکتهای تولید کننده
تلفن همراه ،انواعی از گوشیهای تلفن مجهز به شتابسنج تولید نمودهاند .این گوشیها
بهکمک نرمافزار کامپیوتری دادههای ثبت شده از شتابسنج بر روی حافظه گوشی را
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پردازش و با توجه به مشخصههای وزن ،سن و جنس انرژی مصرفی و مسافت پیموده
شده توسط فرد را برآورد مینمایند.
با پیشرفتهای به وجود آمده در تولید سنسورهای شتابسنج که موجب افزایش دقت
و قیمت نازلتر آن در بازار گردیده ،انگیزه استفاده از این سنسورها را در این فناوری به
وجود آورده است .در این راستا محققین [ ]۲۰ .۱۵ .۱۰و شرکتهای تولیدی مختلفی به
تولید یا مطالعه بر روی این نوع سنسورها ،با کاربرد اندازهگیری انرژی مصرفی پرداختهاند.
در حال حاضر بیش از  ۳۰روش برای اندازهگیری فعالیت فیزیکی وجود دارد .میزان
عملی بودن و نیز اعتبار ،مهمترین این روشها در شکل  ۲۹مشاهده میشود.

شکل  .29عملی بودن و اعتبار مهمترين روشهای تعیین فعالیت فیزيکی

میزان سوخت و ساز در شرایط استراحت ) (RMRدر سنهای  ۰-۲سالگی باالترین
مقدار است که نشانگر باالبودن متابولیسم در واحد وزن است هرچند که مقدار کل انرژی
مورد نیاز متابولیسم پایه و شرایط استراحت در افراد بالغ باالتر از یک شیرخوار است .اگر
مقدار چربی بدن بیشتر باشد ،به دلیل پایین بودن متابولیسم در بافت چربی انرژی مصرف
شده در حالت استراحت نیز پایینتر است و هرچه بافت عضالنی بیشتر باشد ،انرژی مصرف
شده در حالت استراحت افزایش مییابد .به عالوه اختاللهای آندوکرینی ،مثل پُرکاری و
کمکاری تیروئید ،بترتیب موجب افزایش و کاهش مصرف انرژی میشود.
تحریک سیستم عصبی سمپاتیک در استرس و هیجانها سبب ترشح اپینفرین شده
که به طور مستقیم سبب افزایش تجزیهی گلیکوژن و فعالیت سلولی میشود .جنسیت
نیز از عاملهایی است که بر انرژی پایه اثرگذار است و دلیل آن تفاوت در ترکیب و اندازهی
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بدن بین دو جنس است .چون زنان به طور معمول چربی بیشتری در بدن دارند و سرعت
فرآیند متابولیسمی در زنان  ۵تا ۱۰درصد کمتر است.
برای سنتز و ذخیره بافتهای بدن در دوران رشد حدود  ۵کیلوکالری به ازاء هر گرم
بافت بدن انرژی الزم است .در این دوران مقدار انرژی الزم برای افزایش  ۱۰۰گرم وزن
بدن ۵۰۰کیلوکالری انرژی الزم است.
برای اشاره به اهمیت تاثیر مواد غذایی و عادتهای غذایی بر متابولیسم بدن متذکر
میشود که مصرف کافئین ،نیکوتین و الکل سبب تحریک میزان متابولیسم می شود .به
طوریکه دریافت کافئین به میزان  ۲۴۰میلی گرم در مردان و زنان به ترتیب با  7تا ۱۱
درصد و  8تا  ۱۵درصد افزایش در  RMRهمراه است .مصرف نیکوتین نیزسبب  ۳تا ۴
درصد افزایش  RMRدر مردان و تا  ۶درصد افزایش در زنان می شود .مصرف الکل در
زنان تا  ۹درصد سبب افزایش  RMRمی شود.
دگرگونی آب و هوا نیز بر متابولیسم بدن موثر است به طوریکه  RMRدر کسانی که
در آب و هوای گرمسیری زندگی میکنند ۵ ،تا  ۲۰درصد باالتر از افرادی است که در
نواحی معتدل زندگی میکنند .لذا ورزش کردن در دمای باالی  8۶درجه فارنهایت (۳۰
درجه سانتیگراد) بار متابولیکی را تا حدود  ۵درصد زیاد میکند که ناشی از افزایش
فعالیت غدد عرق است .میزان افزایش متابولیسم در محیط های خیلی سرد بستگی به
مقدار چربی بدن و پوشش فرد دارد .آدمهایی که در آب و هوای حاره زندگی میکنند۵ ،
تا ۲۰درصد ،میزان متابولیسم باالتری دارند که این میزان نسبت به  ۳گزینهی دیگر باالتر
است .تجربه ثابت کرده است که اگر شخصی با لباس در محیط  ۱8درجه سانتیگراد قرار
داشته باشد ،هیچ گونه نیازی برای تنظیم حرارت بدن نداشته ،و بدنش نسبت به موقعی
که هوا سرد یا گرم است کمترین مقدار حرارت را تولید میکند .این درجه حرارت را نقطه
خنثی حرارتی مینامند.
به افزایش مصرف انرژی ناشی از مصرف غذا )Thermic Effect of Food (TEF

میگویند که حدود  ۱۰درصد از انرژی مصرفی کل بدن را تشکیل میدهد .نام های
دیگر TEFعبارتند از:گرمازایی ناشی از رژیم غذایی)  ، (DITفعالیت دینامیکی خاص
) (SDAو اثر مخصوص غذا ) TEF .(SEFشامل دو بخش اختیاری و اجباری است .بخش
اجباری مربوط به انرژی الزم برای هضم و جذب و متابولیسم درشت مغذی هاست و بخش
اختیاری(تطبیقی) ناشی از عدم کارآیی متابولیکی سیستم هضم و جذب است که با
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فعالیت سیستم سمپاتیک تحریک می شود .هر چند که مقدار اثر گرمایی غذا به مقدار
غذا و محتوای مواد مغذی آن بستگی دارد ،اما  ۳۰تا  ۹۰دقیقه پس از صرف غذا کاهش
می یابد .برای اندازه گیری اثر گرمازایی غذا ،الزم است انرژی مصرف شده عالوه بر مصرف
انرژی پایه ،هر  ۳۰دقیقه یک بار به مدت حداقل  ۵ساعت پس از صرف غذا تعیین گردد .
عوامل موثر بر :TEF
 -۱ترکیب رژیم غذایی : TEFناشی از کربوهیدرات و پروتئین بیشتر از  TEFناشی از
چربی است .چربی تنها با  ۴درصد اتالف ذخیره می شود .در حالی که کربوهیدرات برای
ذخیره شدن باید به چربی تبدیل گردد که با  ۲۵درصد اتالف همراه است .این خصوصیت
چربی موجب میشود که مصرف چربی زیاد موجب چاقی شود.
 -۲برنامه غذایی  :زنانی که دارای برنامه منظم غذا خوردن هستند  TEFباالتری
نسبت به سایر زنان دارند.
 -۳غذاهای پر ادویه :غذاهای ادویه دار سبب افزایش و طوالنی شدن  TEFمی شوند.
غذاهای حاوی فلفل و خردل سبب  ۳۳درصد افزایش معنی دار در میزان متابولیسم در
مقایسه با غذاهای بدون ادویه می گردند که ممکن است این اثر برای بیش از  ۳ساعت
ادامه یابد.
آشنایی با مصرف انرژی هنگام فعالیت جسمانی

انرژی مصرف در هنگام فعالیت بدنی گرمازایی ناشی از فعالیت عبارت است از انرژی
مصرف شده در طی ورزش ) (ATو انرژی مصرف شده در فعالیت های زندگی روزمره که
گرمازایی ناشی از فعالیت غیرورزشی )(NEATنامیده می شود .انرژی مصرفی در فعالیت
جسمی ) (ATمتغیر ترین جزء کل انرژی مصرفی ) (TEEمی باشد که ممکن است از
 ۱۰۰کیلوکالری در آدمهایی که دارای فعالیتهای نشستنی هستند ،تا  ۳۰۰۰کیلو کالری
در افراد بسیار فعال متغیر باشد .اما به طور معمول  ۲۰-۱۵درصد از  TEEرا تشکیل
میدهد .میزان  ATبه اندازه بدن ،عادات حرکتی فرد و میزان تناسب اندام وی بستگی
دارد .با افزایش سن  ATکاهش می یابد که به خاطر کاهش توده بدون چربی(عضالنی) و
افزایش توده چربی بدن است .مردان به خاطر داشتن توده عضالنی بیشتر AT،باالتری
دارند .ورزش مستمر(عادتی) موجب افزایش قابل مالحظه میزان متابولیسم به ازای میزان

انرژی مصرفی در فعالیتهای بدنی
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بافت فعال بدن نمیشود ،ولی  ۱۴ – 8درصد میزان متابولیسم مردان با فعالیت متوسط
تا شدید را افزایش میدهد.
سنجش انرژی مصرفی

روشهای مختلفی برای اندازه گیری مقدار انرژی مصرفی وجود دارد اما نکتهی مهم
این است که ما تفاوت این روشها و کارکرد مناسب هر یک از آنها را بدانیم تا بتوانیم
برای موقعیتهای مختلف ،بهترین روش را انتخاب کنیم.

شکل  .30میزان مصرف انرژی درشرايطی که فرد پیاده روی سريع می کند  3کیلوکالری در هر دقیقه و
در هنگام استراحت  1کیلوکالری در دقیقه است

در علم تغذیه از روشهای بسیار دقیقی استفاده میشود مانند:
 )۱روش کالریمتری مستقیم

فرد را در یک فضای بستهی بزرگ قرار میدهند به صورتی که فرد بتواند فعالیتهای
روزانهاش را انجام دهد و مقدار کالری مصرفی او را اندازه میگیرند.
 )۲روش کالریمتری غیر مستقیم

در این روش با اندازه گیری میزان مصرف  O2و دفع  CO2بدن در یک مدت خاص
میزان انرژی مصرفی را اندازه گیری میکنند.
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 )۳روش آب نشاندار )(۱DLW
این روش بهترین و کاربردیترین روش اندازه گیری کل انرژی مصرفی است .به این
صورت که دو ایزوتوپ ثابت از مولکول آب ) (H2O18, 2H2Oبه فرد خورانده میشود و
مقدار دفع  H2و  O18را به مدت  7تا  ۲۱روز ثبت میکنند و از روی آن  TEEرا بدست
میآورند.
ولی هیچ کدام از این روشها بدون وسایل آزمایشگاهی مخصوص قابل استفاده
نیست.
کالری متری مستقیم

در این روش مقدار حرارت تولید شده توسط یک فرد در داخل یک محفظهی بسته
اندازهگیری میشود ،این روش مقدار انرژی مصرفی را به شکل حرارت اندازه گیری میکند.
اما در مورد نوع سوخت مصرفی دادههایی فراهم نمیکند .این روش محدودیتهایی دارد.
از جمله اینکه برای اندازه گیری کل انرژی مصرفی در شرایط عادی زندگی مناسب
نمیباشد .زیرا فعالیت جسمی فرد را در داخل یک محیط محدود اندازهگیری میکند.
کالریمتری مستقیم فقط با به کارگیری یک وسیلهی اختصاصی و گران قیمت ممکن
میباشد ،آدمها در یک محفظه مانند اتاق (کالری متر اتاق کامل) قرار میگیرند و فعالیت
متوسطی را انجام میدهند ،مقدار حرارت تولید شده توسط فرد اندازه گیری میشود.
کالریمتری غیرمستقیم

کالریمتری غیرمستقیم روش عمومیتری برای اندازه گیری مصرف انرژی است .این
روش با تعیین اکسیژن مصرفی و دی اکسید کربن تولید شده در بدن در مدت زمان
خاصی انرژی مصرفی را بر آورد میکند .از طریق داده های به دست آمده از کالریمتری
غیرمستقیم ،میتوان ضریب تنفسی ) (RQرا محاسبه کرد .ضریب تنفسی) (RQدر روش
آنالیز گازهای تنفسی از تقسیم حجم دیکسید کربن تولید شده در هوای بازدم بر حجم
اکسیژن مصرفی بدست میآید؛ به عنوان مثال  RQکربوهیدرات عدد یک است .یعنی
میزان  CO2تولید شده با  O2مصرف شده برابر است .در کالری متری غیر مستقیم با
Doubly Labeled Water
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استفاده از دستگاه گاز آناالیزور اندازهگیری متابولیکی انجام میشود .قبل از انجام کالری
متری غیر مستقیم در حالت استراحت در افراد سالم ،حداقل  ۵ساعت ناشتا بودن پس از
وعده های غذایی اصلی و میان وعده ها توصیه میشود تا تحت تاثیر گرمازایی ناشی از
غذا قرار نگیرد .باید از کافئین حداقل  ۴ساعت و از الکل و سیگار حداقل  ۲ساعت پرهیز
شود .آزمایش نباید زودتر از  ۲ساعت پس از ورزش متوسط انجام شود و توصیه میگردد
بین انجام ورزش استقامتی شدید تا کالری متری غیرمستقیم  ۱۴ساعت فاصله باشد.
Glucose = C6H12O6
C6H12O6 + 6 O2  6 CO2 + 6 H2O + 38ATP + Heat
)6CO2/6O2 = 1.0 (RQ
Fatty acid = C16H32O2 = Fat
C16H32O2 + 23 O2  16 CO2 + 6 H2O + 129 ATP + Heat
)16CO2/23O2 = 0.70 (RQ
هزینهی انرژی روزانۀ ورزشکاران

به طور عادی ،یک فرد بزرگسال در طول یک ورزش  ۳۰-۴۵دقیقهای در روز نیاز به
 ۱۴-۱۰%کالری بیش از انرژی مورد نیاز در حالت استراحت ،زندگی روزمره و کار عادی
دارد .هرچند ،برای ورزشکارانی که  ۳-۵ساعت در یک روز تمرین میکنند انرژی مورد
نیاز تمرین به طور قابل مالحظهای خیلی باالتر از کل هزینۀ الزم برای  REEمورد نیاز
زندگی روزمره است .به همین منظور جدولهای مختلفی برای تخمین هزینۀ انرژی
تعدادی از فعالیتها تهیه شده است .در شرایط عادی این جداول میتواند برای تخمین
انرژی مورد استفاده توسط افرادی که در ورزش خاصی فعالیت میکنند ،استفاده شود.
استفاده از این جدولها نمیتواند دادههای کامل و قطعی از این ورزشها ارائه دهند .به
خاطر این که در این روش ،ورزشها میتواند در بر گیرنده طول زمان متفاوت ،شدت ،سن
و جثه متغیر در بین افراد باشد .در برخی ورزشها ،مانند بسکتبال تفریحی میتواند اندکی
تقاضای انرزی را از سطح پایه باالتر ببرد در حالی که در یک مسابقه دوچرخهسواری
استقامتی و یا دوی فوق ماراتن این تقاضای انرژی میتواند فوقالعاده باال باشد .در هر
حال اندازهگیری انرژی مصرفی در حالت استراحت ،میتواند این دادهها مورد استفاده قرار
گیرد .دانستن هزینۀ انرژی استراحتی میتواند بعد ًا با هزینه انرژی مورد نیاز در زندگی
روزمره و یا فعالیت ورزشی جمع شده تا کل هزینه انرژی روزانه به دست آید .مجهز شدن

۱۱۲
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با این دادهها و دانستن کالریهای مصرفی ،میتواند ورزشکاران ،مربیان و محققان را در
دانستن روشهایی برای توازن در انرژی مصرفی یاری رساند.
برای مثال ،یک دوندۀ زن  ۲۰ساله که وزنی برابر  ۵۱کیلوگرم ( ۱۱۲پوند) دارد و ۵
روز در یک هفته و حدود  ۲ساعت در روز انجام میدهد و وزن او ثابت است ،وزن ثابت او
نشانگر این است که هزینۀ انرزی مصرفی در حالت موازنه قرار دارد (انرژی مصرفی= انرژی
خروجی) .یعنی هزینۀ انرژی استراحتی او در  ۲۴ساعت در حدود  ۱۱۰۰کیلو کالری
میباشد .فعالیت عادی روزانۀ او در حدود  ۳۳۰کیلوکالری انرژی مصرف میکند .برای
اندازهگیری انرژ ی مصرفی او در طول کار از یک اسپیرومتر قابل حامل استفاده شد .مقدار
هزینۀ متابولیکی او در حدود  7کیلوکالری در دقیقه برآورد شد ،بنابراین ،برنامۀ هوازی
او در حدود  8۴۰کیلوکالری انرژی مصرف میکند ) ،(7 Kcal/ min × 120 minو در
روزی که او تمرین میکند کل هزینۀ انرژی مصرفی او در حدود  ۲۲7۰کیلوکالری (8۴۰
 )۱۱۰۰ + ۳۳۰ +می باشد ،در حالیکه در روز غیر تمرینی انرژی مصرف شده در حدود
 ۱۴۳۰کیلوکالری ( )۱۱۰۰ + ۳۳۰میباشد .اگر او بخواهد تا  ۵پوند ( )۲/۲۶عضله در ۳
ماه به دست آورد به طور تئوریک او احتیاج به افزایش کالریهای مصرفی به اندازۀ ۱۰۰
کیلوکالری در روز از طریق مصرف کربوهیدرات و یا پروتئین مطابق با روش محاسباتی
دارد:
وزن مورد نظر=  ۲/۲۶7کیلوگرم =  ۲۲۶7گرم

در این جا به طور تقریبی  ۴کیلوکالری از هر گرم پروتئین یا کربوهیدرات به دست
میآید:
4cal/ g × 2267g = 9067 kcal
9067 ÷ 90days = 101 kcal/ day
پس در یک روز کاری او باید در حدود  ۲۳7۰کیلوکالری انرژی مصرف کند در حالی
که در روز غیر کاری مصرف انرژی او در روز باید در حدود  ۱۵۳۰کیلوکالری باشد ،بر
عکس ،اگر او بخواهد  ۲/۵کیلوگرم ( ۵پوند) از وزنش را در زمان یکسان کم بکند او باید
به اندازۀ  ۱۰۱کیلوکالری از انرژی مصرفیاش را در روز کاهش بدهد.
این یک مثال تئوریک و واقعی است .بسیاری از عوامل در کل هزینۀ انرژی مورد نیاز
روزانه تأثیرگذارند .اما به وسیلۀ دانستن  REEو هزینۀ مورد استفاده در ورزش ،یک مربی
یا محقق با دقت باالتری میتواند نیاز ورزشکارش را تعیین کند .جدول زیر انرژی مورد
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نیاز در ورزشهای مختلف را نشان میدهد .این جدول از  ۴۰منبع مختلف به دست آمده
و نشانگر دامنهای از هزینه انرژی میباشد.
جدول  .10انرژی مورد نیاز در ورزشهای مختلف

روشهایی از برآورد فعالیت جسمانی و هزینه انرژی

هدف اولیه از برآورد(اندازه گیری) هزینۀ انرژی فعالیت به دست آوردن یک تخمین
دقیق و واقعی از هزینه انرژی ناشی از یک فعالیت و یا گروهی از فعالیت ها می باشد.
هزینه انرژی معیار می تواند در طراحی و برنامهریزی تمرینات ورزشی و برنامههای
ال استقامت ،توان و قدرت عضالنی)
غذایی برای به دست آوردن اجرای ورزشی بهینه (مث ً
و تمرینات کاربردی با اتکاء بر اندازهگیری دقیق همۀ متغیرها می باشد .چندین روش
مستقیم و غیر مستقیم در برآورد فعالیت جسمانی و هزینهی انرژی در جلسههای تمرین

۱۱۴
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آزمایشگاهی و میدانی وجود دارد (باست ،۲۰۰۰ 1،فردسون ،۲۰۰۰ ،المونته،۲۰۰۳ ،
استِلِ،۲۰۰۳ 2،ون هس ،۲۰۰۵ ،3بییورسون ،۲۰۰۵ ،4چن ،۲۰۰۵ ،آینثور  ۲۰۰۶ ،و
برلین .)۲۰۰۶ ،۵جدول زیر تکنیکهای رایج را نشان می دهد.
جدول  .11روشهای مستقیم و غیر مستقیم در برآورد فعالیت جسمانی و هزينه انرژی

اندازهگیری مستقیم فعالیت جسمانی شامل استفاده از شدت فعالیت جسمانی و
پرسشنامه و سنسورهای حرکتی الکترونیکی یا مکانیکی در به دست آوردن یافتههای با
جزئیات مربوط به فرکانس ،مدت و یا الگویی از فعالیت جسمانی اجرا شده در یک دورهی
زمانی تعریف شده میباشد.
اندازهگیری غیرمستقیم فعالیت جسمانی شامل استفاده از پرسشنامه ،ابزار ثبت
اطالعات و  ۲۴ساعت یادداشت روزانۀ فعالیتها در طول یک دورۀ زمانی مشخص می باشد.
1 Bassett 2 Steele 3 Vanhees 4 Bjornson 5 Berlin
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روشهای غیر مستقیم جزئیات کمتری نسبت به روشهای سنجش مستقیم ارائه می دهند
اما در اساس دارای هزینه کم و عوامل اجرایی کمتری هستند.
اندازه گیری دقیق هزینۀ انرژی بدون استفاده از روشهای آزمایشگاهی گرانقیمت که
شامل اتاق کالریمتری و یا استفاده از رادیوایزوتوپها میباشد مشکل است (آینثور ،
 ۱۹۹۴و مونتوی .)۱۹۹۶ ،هزینۀ انرژی فعالیت می تواند به صورت غیرمستقیم در اندازه-
گیری میدانی متغیرهای فیزیولوژیکی یا فعالیت جسمانی تخمین زده شود (آینثور ،
 ۲۰۰۰و المونته)۲۰۰۱ ،؛ هرچند ،خطاهای مرتبط با تخمین هزینۀ انرژی ممکن است
نیاز دقیق آن را در کاربرد آن در سطوح شخصی کار را محدود بکند (کانوی.)۱۹۹۹ 1،
اندازه گیری هزینه انرژی

فرآیند پیچیدهی مکانیکی که در نتیجهی انقباض عضالنی اتفاق میافتد ،نیاز به آزاد
شدن انرژی متابولیکی دارد که در طول یک دوره فعالیت جسمانی در یک مقیاس بزرگ
این انرژی تبدیل به گرما می شود .مقدار گرمای تولید شده به طور مستقیم نسبتی از
هزینۀ انرژی خالص فعالیت است؛ بنابراین ،هزینهی انرژی می تواند به طور دقیق به
وسیلهی اندازه گیری گرمای بدن در طول استراحت و ورزش تشخیص داده شود.
اکسیداسیون مواد غذایی منبع اولیه تولید انرژی در استراحت و فعالیت جسمانی می
باشد .بنابراین هزینهی انرژی می تواند به وسیلۀ اندازه گیری کسری از  CO2خروجی وO2
مصرفی در طول یک دوره فعالیت تخمین زده شود و هزینهی انرژی بر پایۀ برخی فرضیهها
در بارۀ هزینهی انرژی حاصل از اکسیداسیون سوبسترا محاسبه گردد.
روشهای آزمایشگاهی از اندازه گیری مستقیم گرمای تولیدی(مانند اتاقک کالری
سنجی) و دگرگونیهای گازهای اکسیژن و دیاکسید کربن تهویه ای (مانند کالری سنجی
غیرمستقیم) استفاده میکنند.

1 Conway 2 Brooks

فصل پنجم

رژیم غذایی و ورزش

مقدمه

تغذیهی صحیح ،برای عملکرد ورزشی مطلوب ضروری است .هرچند یک رژیم غذایی
مناسب ،موفقیت در فعالیت های ورزشی را تضمین نمیکند ،اما ناکافی بودن مواد غذایی
به طور مسلم برنامهی تمرینی ورزشکار را مختل میسازد و حداکثر ظرفیت ورزشی وی
را کاهش می دهد .با وجود این ،بسیاری از ورزشکاران بنا به دالیل خاص ،عادت های
غذایی ضعیفی دارند .به همین دلیل ،یک برنامه ارزیابی غذایی باید استفاده شود تا برنامه
غذایی ورزشکار کنترل شود و امکان آموزش و دستکاری صحیح را میسر میسازد.
ورزشکاری که برنامه تغذیهای خوبی داشته باشد:
 -۱در برنامه تمرین های ورزشی به خوبی شرکت میکند و آثار تمرینی خود را به
حداکثر میرساند
 -۲عملکرد ورزشی پایداری در مسابقه ها به نمایش میگذارد
 -۳سطح باالیی از تمرکز ذهنی و هوشیاری را به نمایش میگذارد
 -۴رشد و تکامل بدنی خود را به حداکثر میرساند
 -۵در مقابل بیماریها مقاومت میکند و از بیماری و آسیب سریع تر رهایی مییابد
بسیاری از ورزشکاران به ویژه افرادی که در رشته های ورزشی با محدودیت و دسته
بندی وزنی رقابت می نمایند ،وزن خو درا به سرعت و طی یک دوره زمانی یک یا چند
روزه قبل از وزن کشی و برگزاری مسابقه کاهش میدهند تا به وزن مورد نظر برای حضور
در رقابتها دست یابند .کاهش وزنی به میزان  ۵درصد ،در رشته هایی نظیر کشتی و
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بوکس چند ان غیر معمول و دور از انتظار نیست .این ورزشکاران باید قبل از آغاز مسابقه
در حضور مسووالن مسابقه ،توزین گردند و در صورتی که در محدودهی وزنی مورد نظر
قرار داشته باشند ،مجوز حضور در رقابت ها به آنان ارائه میگردد .در صورتی که وزن
ورزشکار حتی اندکی بیش ازمحدوده مجاز وزنی باشد ،وی اجازه نخواهد یافت تا در
مسابقات آن گروه وزنی شرکت نماید .این شرایط موجب ایجاد انگیزهای قابل توجه و قوی
برای دستیابی به وزن مورد نظر در آنان میگردد .شاید غم انگیزترین و بدترین خاطره
سروزن آمدن در ورزشکاران ،حادثهی مرگ سه کشتیگیر در مسابقات سال  ۱۹۹7باشد
که قصد کاهش وزن خویش برای حضور در مسابقات را داشتند.
بر این اساس آشنایی متخصصان و کادر پزشکی تیم های ورزشی با قانونها و ظوابط
خاص رشتههای ورزشی با دستهبندی وزنی و نیز روشهای متداول جهت کاهش وزن و
تودهی بدن در ورزشکاران الزامی است.
نحوه ارزشیابی غذاها

یک برنامه ی ارزیابی غذاها عبارت است از سنجش غذاهای دریافتی ورزشکار ( از
جمله مکملها) به این ترتیب ،اینکه آیا رژیم غذایی وی برای تامین نیازهایش کافی است؟
معلوم می شود .تجزیه و تحلیل رژیم غذایی ورزشکار شامل مروری بر فهرست غذاهای
دریا فتی ورزشکار است .غذای دریافتی ورزشکار را دست کم باید به مدت سه روز ثبت
کرد .چنین اقدامی برای ارزشیابی غذای دریافتی ورزشکار هنگام دوره های تمرینی و
مسابقه ها یا هر دو ارزشمند است .برای ارزیابی غذایی از روشهای یادآمد  ۲۴ساعته
خوراك یا بسامد غذایی و یا ثبت غذایی  ۳-۲روزه استفاده میشود .ارزیابی ارزش غذایی
با کمک جدول ترکیبهای غذایی یا نرمافزارهایی که دارای بانک دادههای غذایی هستند
انجام میشود (نظیر .)Nutritionist, DietPro,etc
شیوهی کاهش وزن در ورزشکاران

برای رساندن ورزشکار به وزن خاص باید از  ۱۵روز قبل از مسابقه ،وی را تحت نظر
متخصص تغذیه قرار داد و با اصول غذایی ،به نحوی که ذخیرهی غذایی بدن او کم نشود،
برای کاهش وزنش برنامه ریزی کرد .زیرا با روش هایی مثل سونا یا مصرف داروهای مدر،
راندمان کاری ورزشکار کاهش می یابد؛ برای مثال یک ورزشکار  7۰کیلوگرمی ،به ازای
هر  ۱/۵کیلو آبی که از دست می دهد ۲۰ ،درصد راندمان کاری اش کم میشود .یک
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ورزشکار با توجه به نوع فعالیت بدنی که انجام می دهد ،نیازش به انرژی افزایش می یابد
که با مصرف ویتامین ها ،پروتئین و امالح ،این نیاز تامین می شود.
آخرین پژوهشهایی که بر روی ورزشکاران سالم از نظر جسمی و روحی انجام شده،
نشان داده است که یک ورزشکار زمانی به حداکثر توانایی عضالنی میرسد که ذخیرهی
درشت مغذیها در بدنش به میزان کافی باشد.

شکل  .31دگرگونی ترکیبات بدن در طی چهار هفته رژيم کم کالری

این درشت مغذی ها عبارتند از:

کربوهیدرات ها (مواد نشاسته ای و قندی) که  ۵۵درصد انرژی دریافتی را تامین
میکنند .چربیها  ۲۵تا  ۳۰درصد انرژی روزانه را تامین می کنند که دو سوم آنها باید از
روغنهای مایع (چربیهای غیراشباع) باشد.
پروتئینها  ۱۲تا  ۱۵درصد انرژی روزانه را تامین می کنند که نسبت پروتئین حیوانی
به گیاهی باید حداقل  ۱یا بیشتر باشد.
ضمن این که باید توجه داشت که حداکثر باید تا  ۱۰درصد انرژی دریافتی از قندها
باشد ،چون برخالف تصور همگان می تواند منجر به کاهش ترشح هورمون انسولین و در
نتیجه افت قدرت ورزشکار شود.
مواد قندی عالوه بر میزان متناسب ،باید به نحوه خاصی هم مصرف شوند؛ به طور
مثال مصرف مواد قندی برای ورزشکار باید هم به صورت شربتهای آماده و هم نوشیدنی-
هایی که توسط شرکتهای مختلف تجاری تهیه میشود ،باشد .ولی باید توجه داشت از
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قندهایی که جذب کندی دارند استفاده شود تا در طول مسابقات و تمرینات برای ورزشکار
مفید باشند.
در مورد روغن ها ،چون روغن های مایع به دلیل اسیدهای چربی با زنجیره کوتاه،
سریعتر توسط عضلهها مصرف می شوند ،مناسب ترین نوع برای ورزشکار هستند.
همچنین پروتئین های حیوانی که ورزشکار استفاده میکند ،نباید از بره جوان باشد،
زیرا بازهای آلی آن باالست و موجب گرفتگی عضلهها میشود .برای مثال خوردن کله
پاچه ،سیرابی و مغز به شدت برای ورزش کار ضرر دارد و بهتراست بیشتر از گوشت آب
پز و بخارپز استفاده شود.
تغذیه در مسابقات ورزشی

شش روز مانده به مسابقات ،دگرگونیهایی در رژیم غذایی ورزش کاران ایجاد می-
کنیم ۳ .روز اول مقدار کربوهیدرات ها رژیم غذایی وی را کم میکنیم و تمرینات نسبت ًا
سنگین به ورزشکار میدهیم تا ذخایر گلیکوژنی بدن او تخلیه شود ۳ .روز آخر نیز رژیم
کربوهیدرات که  7۰تا  8۰درصد انرژی دریافتی روزانه را تشکیل دهد ،تهیه میکنیم.
تمرینها نیز از نظر شدت تمرین ،سبک میشود .به این ترتیب ذخایر کربوهیدراتی
ورزشکار را تا دو برابر افزایش میدهیم.
روش های مورد استفاده برای سر وزن آمدن

بسیاری از پژوهشهای اولیه پیرامون روشهای کاهش وزن بر روی کشتیگیران
متمرکز است .بر اساس یک مطالعه به سال  8۳ ، ۱۹۶۰درصد از  ۵۲8کشتی گیر حاضر
در رقابتها از محدودیت دریافت غذایی 77 ،درصد از محدودیت دریافت مایعات و 8۳
درصد آنان از ورزش برای کاهش وزن خویش استفاده می کرده اند .در بررسی بر روی
روشهای غیر اصولی و غیرعلمی مورد استفاده توسط ایشان ،یافتهها نشانگر آن بود که
 ۶۰درصد از افراد از رژیمهای ( Fastingمحدودیت شدید غذایی و حاالت روزه گرفتن
شدید)۴۵ ،درصد از سونا ۲۶ ،درصد از پوشش های پالستیکی۱۳ ،درصد از مسهلها و
 ۱۳درصد از استفراغ و خارج نمودن محتویات معده برای کاهش وزن استفاده میکردهاند.
بسیاری از پژوهشها که به تازگی اجرا شدهاند ،نشانگر آن هستند که شرایط در حال حاضر
با گذشته چندان تفاوتی نداشته و روشهای نادرست گذشته هنوز هم تا حدودی باقی
مانده و به کار میروند .در بررسی به سال  ۲۰۰۴بر روی حدود  ۲۶۰۰کشتیگیر مشخص
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شده که وزن آنان در محدودهی زمانی از وزن کشی تا آغاز مسابقات ،به طور میانگین ۴/۳
کیلو گرم (که معادل  8/۴درصد از کل وزن آنان بود) ،افزایش یافت .بسیاری از آنان از
ورزش های هوازی ( ۹۱درصد دویدن ۲۴ ،درصد از شنا و  ۳۳درصد از دوچرخه سواری)
استفاده نموده و برخی دیگراز آنان از روشهای کم کردن آب بدن (دهیدراسیون) (۵۵
درصد از سونا و  ۴۹درصد از ورزش با پوشش های پالستیکی غیر قابل نفوذ به بخار)
استفاده کرده بودند۱۱ .نفر از این ورزشکاران نیز برای کاهش وزن داروهای مسهل مصرف
نموده بودند.
در سال  ۱۹۹۶گزارش شد که در طی فصل مسابقات ،زنان قایقران  ۹/۵درصد و
مردان  8/7درصد از وزن خویش را در مقایسه با دوره زمانی قبل از برگزاری مسابقات
کاهش می دهند .در بررسی روش های به کار رفته برای کاهش وزن مشخصص گردید
 ۴/7۱درصد افراد از محدودیت دریافت غذایی و  ۹/۶۲درصد افراد از محدودیت دریافت
مایع برای کاستن از اضافه وزن خویش استفاده کردهاند.
در تحقیقی که در کشور انگلستان بر روی  ۴8سوارکار انجام شد ،وزن این افراد به
طور متوسط  ۱۳درصد کمتر از وزن متوسط و مورد انتظار برای قد آنها بود و وزن سبک-
ترین افراد به طور متوسط  ۲۱درصد کمتر از وزن مورد انتظار برای قد وی بود .این
سوارکاران ابراز داشتند که دستیابی به کاهش وزن طی فصل مسابقهها مهمترین دغدغه
زندگی روزمره ایشان میباشد .روش های مختلفی برای کاهش وزن توسط این ورزشکاران
مورد استفاده قرار گرفته و شامل پرهیزهای غذایی ،سونا و استفاده از داروهای مدر ،مسهل
و کاهندهی اشتها بود .در این گروه از ورزشکاران به کارگیری سونا بسیار شایع بود .به
گونه ای که در برخی موارد افراد حدود  ۴ساعت از شبانه روز را در سونا سپری مینمودند.
یکی از سوارکاران مورد بررسی برای کاهش وزن خویش و حضور در یکی از رقابتها،
تجربه پرهیز از مصرف مواد غذایی را برای  ۶روز گزارش نمود.
متاسفانه این روشهای کاهش وزن که مبتنی بر کاهش آب و الکترولیتهای بدن است،
بسیار برای عملکرد ورزشی و سالمت ورزشکار مخاطره آمیزه بوده و بایستی کاهش وزن
بر اساس کاهش تودهی چربی غیر ضروری بدن و در طی  ۳تا  ۶هفته انجام گیرد .به
طوریکه کاهش وزن بیش از حد مجاز در هفته نباشد.
* مشخص شده که کاهش وزن سريع بیش از  %2موجب کاهش عملکرد ورزشی
ورزشکار میشود.
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راهکارهای رایج کاهش وزن
کاهش ذخیرههای آب بدن (دهیدراسیون)

کاهش وزن ذخایر آب بدن توسط برخی نهادهای ورزشی در گروهای نوجوانان و
جوانان ورزشکاران ممنوع گردیده است .در سایر مواردی که دهیدراسیون یا کم آب کردن
بدن ممنوع نمیباشد نیز باید این نکته مورد توجه ورزشکاران قرار گیرد .البته بهتر است
کمتر از  ۲درصد از وزن بدن خویش را با این روش کاهش دهند .زیرا در صورتی که
کاهش وزن بیش از  ۲درصد وزن بدن باشد و به ویژه در صورتی که مدت زمانی کمتر از
 ۲۴ساعت برای تجدید ذخایر آب بدن زمان داشته باشیم ،ممکن است عملکرد ورزشی،
مقاومت در برابر آسیبهای حرارتی و توانایی بازسازی ذخایر آب از دست رفته در
ورزشکاران با مشکل مواجه گردد.
رژیم غذایی

برای تنظیم رژیم غذایی در کاهش وزن ،در مرحلهی نخست میزان انرژی مورد نیاز
فرد تعیین شده و در مرحله بعدی به میزان مشخصی از کالری آن ( ۵۰۰کیلو کالری)
کاسته گردد .اگر چه این روش نیز با برخی عارضههای جانبی و عارضهها بر عملکرد
ورزشی و یا ترکیب بدن ورزشکاران همراه میباشد ،ولی در صورتی که کاهش وزن به طور
تدریجی در طول دوره زمانی طوالنی تری صورت گیرد ،این نشانههای منفی کاهش خواهد
یافت .مربیان و ورزشکاران باید این مطلب را مد نظر داشته باشند که ورزشکاران وزن
خود را در زمان استراحت و تعطیلی مسابقهها کاهش دهند تا از اثرات مضر محدودیت
غذایی در طی فصل تمرینات سنگین و رقابت اجتناب گردد.
در مطالعهای که به مقایسه نقش کاهش وزن در مقادیری مشابه ،طی  ۲و یا  ۴ماه
در قایقرانان سبک وزن پرداخته شد ،هیچ یک از این دو روش قادر نبود تا به طور انحصاری
کاهش تودهی چربی را موجب گردد و در هر دو روش حدود  ۵۰درصد کاهش وزن مربوط
به توده بدون چربی بدن بود .البته در حالی که روش کاهش وزن سریع ( ۲ماهه) با کاهش
آستانه الکتات و قدرت عضلههای پا همراه بود ،روش کاهش وزن آرام موجب افزایش
حداکثر اکسیژن مصرفی ( )Vo2maxو توان بیهوازی گردید .بر اساس یافتههای این
تحقیق استفاده از روشهایی که کاهش وزنی آرام تر ایجاد مینمایند ،بهتر از روشهایی
است که وزن فرد را به سرعت کاهش می دهند ،زیرا روشهای آرام تر عملکرد عضلههای
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فرد را در حد مطلوب حفظ مینماید .ولی این دو روش بر تغییرات در ترکیب بدن تاثیر
مشابهی دارند .البته برای پیشگیری و کنترل کاهش توده بدون چربی بدن نیز راهکارهایی
وجود دارد که یکی از آنها تنظیم برنامه غذایی روزانه در تعداد وعده های بیشتر می باشد.
یافتههای یک مطالعه نشان داد که افزایش تعداد وعده های غذایی می تواند در پیشگیری
از کاهش توده بدون چربی ورزشکاران ،طی رعایت برنامهی غذایی کاهش وزن موثر باشد.
در هنگام تنظیم برنامه غذایی کاهش وزن در ورزشکاران ،از دیگر نکتههای مهم،
میزان دریافت کربوهیدرات است .ورزشکاران در مقایسه با افراد چاق فعالترند و برای
بازسازی و حفظ ذخایر گلیکوژنی خویش به مقادیر بیشتری از کربوهیدرات نیاز دارند .با
توجه به نقش کربوهیدرات در عملکرد و متابولسیم عضله ،بهتر است میزان کربوهیدرات
هیچگاه به کمتر  ۵۰درصد کل کالری برنامه غذایی ،کاهش نیابد .البته این افزایش دریافت
کربوهیدرات نباید موجب کاهش دریافت پروتئین گردد.
فراموش نباید کرد که پیروی از برنامه های غذایی سخت و دشوار در اغلب موارد
بسیار بیشتر از وزن اضافی بدن بر عملکرد ورزشکاران اثر زیانبار خواهد داشت.
راهکارهايی رژيمی برای کاهش وزن و تودهی چربی بدن ورزشکاران

در این بخش به توصیف برخی روش های موجود در خصوص کاهش وزن در
ورزشکاران می پردازیم .ولی پیش از هر مطلبی باید متذکر شویم که ورزشکاران در مقایسه
با افراد عادی جامعه از سطح فعالیت و شرایط متابولیسمی متفاوتی برخوردارند و بر این
اساس روش های کاهش وزنی که در سطح جامعه و برای افراد چاق توصیه می شود،
ممکن است در ورزشکاران بی تاثیر ،کم اثر و یا حتی آسیب زا باشد .لذا پیش از هر توصیه
ای به استفاده از روش و یا محصولی خاص ،باید شرایط فیزیولوژیک و تمرینی در نظر
گرفت.
برنامه های غذایی کم کربوهیدرات

به نظر می رسد پیروی از برنامه های غذایی کم کربوهیدرات در ورزشکاران به یکی
از دو شکل برنامه غذایی ( Zone(The Zone Diet,Sears,1995و یا برنامه غذایی
اتکینز( )Dr.Atkins,1992رواج دارد .هر دو این برنامه های غذایی بر اساس کاهش ترشح
انسولین در پی کاهش مصرف کربوهیدرات طراحی گردیده اند .صرف نظر از موثر بودن
هر یک از این برنامه های غذایی در کاهش وزن ورزشکاران ،کاهش کربوهیدرات در این
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برنامه های غذایی میتواند بر عملکرد ورزشکاران تاثیر زیانباری در پی داشته باشد .بروز
کاهش وزن سریع پس از پیروی از برنامه غذایی کم کربوهیدرات میتواند با دالیلی نظیر
اشتها ،ترموژنز (میزان گرما زایی) ،مصرف انرژی و حتی سادگی و یکنواختی برنامه غذایی
مرتبط باشد.
از نگرانی های عمده در هنگام رعایت برنامه های غذایی کم کربوهیدرات ،اثرآن در
کاهش تودهی بدون چربی است .کفایت تغذیهای ،دیگر نگرانی موجود پیرامون برنامه
غذایی کم کربوهیدرات میباشد .مطالعهای که به تازگی به بررسی  ۲۰برنامه غذایی کاهش
وزن پرداخته ،بیانگر آن است که برنامه غذایی کم کربوهیدرات  Atkinsدر مرحله رژیمی
از نظر برخی مواد مغذی دچار نقص و کمبود میباشد .این مادههای غذایی عبارتند از:
فیبر ،ویتامین  ، B1ویتامین  ،B2ویتامین  ،Cکلسیم ،منیزیم و آهن .اگر چه پیروی از
برنامه غذایی کم کربوهیدرات در کوتاه مدت ،به کاهش وزن در ورزشکاران کمک مینماید،
ولی این برنامهی غذایی موجب تخلیه ذخایر گلیکوژنی و در نتیجه موجب خستگی و
تاخیر در بازتوانی گردیده و احتمال می رود کاهش تودهی بدون چربی و اختالل در
عملکرد سیستم ایمنی را موجب گردد .دریافت مواد مغذی در این برنامه غذایی همچنان
ناکافی است و در صورتی که پیروی از رژیم در طوالنی مدت ادامه یابد ،تاثیر زیانباری بر
سالمت خواهد داشت .اگر چه این برنامهی غذایی در کوتاه مدت موجب کاهش وزن
ورزشکاران میگردد ،ولی در طوالنی مدت بنا به علتهای فوق ،پیروی از این برنامه های
غذایی تاثیر زیانبار بر سالمتی و عملکرد ورزشکاران بر جای میگذارد .بنابر مطالب فوق،
پیروی از برنامهی غذایی کم کربوهیدرات با هدف کاهش وزن برای ورزشکاران توصیه
نمیگردد.
برنامه های غذایی بسیار کم انرژی(VLDLs) 1

برنامه های غذایی بسیار کم انرژی یا کم کالری به رژیم های اطالق می شود که
تامین کننده  ۱۶۰۰-۲۰۰۰کیلوژول ( ۴۰۰ -۶۰۰کیلو کالری) انرژی و کمتر از  ۱۰۰گرم
کربوهیدرات در شبانه روز باشند که به صورت وعده های غذایی مایع تهیه شده و به همراه
مکمل های ویتامین و مواد معدنی در حد میزان توصیه شدهی روزانه ،مصرف می گردند.
اگر چه پس از رعایت این برنامه های غذایی کاهش وزن سریع و زیاد (۵/۱کیلو گرم در
Very Low Calorie Diets
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هفته) میباشد ،ولی این وزن کاهش یافته اغلب حفظ نمیشود و افزایش وزن مشاهده
میگردد.
این نوع فقط در افراد سالم با شاخص تودهی بدن باالی  ۳۰تجویز میشود و این رژیم
در کودکان ،زنان حامله و شیرده ،کهنساالن و مبتالیان به نارسایی قلبی ،سنگ کیسه
صفراو بیماریهای کبد و کلیه ممنوع میباشد .بر این اساس این قبیل برنامه های غذایی
تنها به عنوان یک راهکار کوتاه مدت و در افراد بسیار چاق کاربرد دارند .عارضههای جانبی
معمولی ناشی از پیروی از این برنامه های غذایی عبارتند از :تهوع ،استفراغ ،اسهال،
یبوست ،ضعف شدید ،و سر درد و ریزش موی سر .همچنین از عوارض جدی این رژیم
ایجاد سنگ کیسه صفرا است .سایر نشانههای آنها عبارتند از تخلیهی ذخایرگلیکوژنی،
کاهش تودهی بدون چربی ،دهیدراسیون ،عدم تعادل الکترولیتها و افت فشار خون .این
عارضهها ،برنامه های غذایی بسیاری کم کالری را به برنامه های غذایی نامناسب و حتی
خطرناك برای سالمت ورزشکاران تبدیل نموده اند.
راهکارهای ديگر غذايی
در حال حاضر برخی دستکاریها در برنامههای غذایی نظیر دریافت مواد غذایی با
شاخص گلیسمی پایین ،تغییر در دانسیته انرژی مواد غذایی دریافتی ،دریافت منابع غذایی
کلسیم و  ...نیز به کار میروند ،ولی در حال حاضر یافتههای علمی کافی برای تایید تاثیر
هیچ یک از این روشها در ورزشکاران و حتی افراد عادی کافی نبوده و برای توصیه این
روشها در کشورهای مختلف ،انجام پژوهشها و بررسی های بیشتر مورد نیاز میباشد.
راهنمایی هایی برای کاهش چربی بدن

توصیهها برای کاهش وزن بی ضرر در افراد غیرورزشکار ،به صورت  ۰/۵-۱کیلو گرم
در هفته کاهش وزن میباشد .این میزان در بسیاری از ورزشکاران معقول به نظرمیرسد.
کاهش وزنی به این میزان معادل کاهش  ۲۱۰۰ -۴۲۰۰کیلوژول ( ۵۰۰ -۱۰۰۰کیلو
کالری) در روز میباشد .این کاهش می تواند با رژیم گرفتن و کاهش دریافت انرژی و یا
فعالیت فیزیکی و افزایش انرژی مصرفی و یا ترکیب هر دوی آنها صورت گیرد .بهترین
نتایج از رژیم غذایی زمانی به دست میآید که محدودیت ترکیبهای انرژیزا در نظر
گرفته شده و در حین حال از دریافت مقادیر کافی کربوهیدرات و مواد مغذی اطمینان
حاصل شود .در نمونه ای از این برنامه غذایی چربی تامین کننده  ۱۰-۱۵درصد کل انرژی
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است و این برنامه غذایی دارای  ۶-8گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن در روز باشد که با
توجه به کاهش کالری ،حائز اهمیت است و با عنایت به تاثیر سودمند احتمالی پروتئین
در کنترل اشتها و حفظ توده بدون چربی بدن توجیه میگردد .غذاهایی که دارای مقدار
زیادی از فیبرها هستند و شاخص گلیسمی در آنها پایین است ،میتوانند در کنترل اشتها
نقش داشته باشند .دریافت کلسیم نیز در مقادیری بیش از میزان توصیه شده روزانه
ممکن است برای کنترل وزن مفید باشد.
انجام فعالیت های ورزشی با افزایش مصرف انرژی و ایجاد تعادل منفی انرژی ،موجب
تسهیل کاهش وزن در فرد میگردد .اگر چه فعالیت های ورزشی هوازی که با شدت کمتر
انجام میشوند ،به عنوان بهترین گزینه برای کاهش وزن توصیه میشوند ،ولی در مورد
ورزشکاران توصیه به این ورزشها چندان معقول به نظر نمیرسد .از طرف دیگر به نظر
میرسد که توصیهی یک فعالیت ورزشی سنگین که به میزان  ۳۰-۶۰دقیقه در روز به
تمرینات معمول ورزشکار افزوده میگردد ،برای جلوگیری از عوارض جانبی نظیر بروز
خستگی و آسیبهای ورزشی باید به کار رود .بر این اساس توصیههای ورزشی برای هر
ورزشکار باید به صورت انفرادی و جداگانه صورت گیرد.
تاثیر محدودیت غذایی بر تودهی استخوانی

پرهیز از مصرف مواد غذایی ) (Fastingبرای مدت  ۴روز موجب کاهش ۴۰-۵۰
درصدی در شاخصهای مرتبط با سنتز و تجدید ساختار استخوان در زنان سالم میگردد.
این کاهش بازسازی در استخوان موجب میگردد تا توده استخوانی به مرور زمان کاهش
یابد .یک مطالعه بر روی مردان قایقران نشانگر آن است که پرهیز از مصرف موادغذایی
برای مدت  ۲۴ساعت موجب کاهش شاخصهای سالمت استخوانی میگردد .در این
مطالعه ،شاخصهای سرمی سنتز و تجزیهی استخوانی در محدوده  ۲۰-۲7درصد کاهش
یافتند.
تودهی استخوانی

استئوپروز شایع ترین بیماری متابولیک استخوانی و یک بیماری همهگیر در جمعیت
است .این بیماری یک عامل خطر ساز مهم برای شکستگیهای پاتولوژیک بوده که موجب
تحمیل مورتالیتی (مرگ و میر) و موربیدیتی(عوارض بیماری مانند شکستگی و غیره) و
هزینه های اضافی به جامعه انسانی میگردد.
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شکل  .32مقايسه بافت استخوانی در استئوپوروز با استخوان سالم

پژوهشهای اپیدمیولوژیک متعدد در رابطه با استئوپروز در نقاط مختلف دنیا انجام
گرفته است .مطابق این برآوردها حدود  7۵میلیون نفر در اروپا ،ژاپن و آمریکا مبتال به
استئوپروز هستند؛ به عنوان مثال  %۳۰زنان آمریکایی در سنین پس از منوپوز%87 ،
زنان باالتر از  7۰سال استرالیایی و  %۵۰زنان تایوانی در این سن با مشکل بروز استئوپروز
روبرو هستند .همچنین میزان تراکم معدنی استخوان در نژادهای آسیایی و قفقازی پایین
تر از سایر نژادها بوده است .این موضوع که با کوچکتر بودن جثهی این افراد توجیه شده،
سبب بروز بیشتر شکستگیهای لگن در آسیا گردیده ،بنحوی که  %۳۰از تمام این
شکستگی ها در ناحیهی آسیا اتفاق میافتد.
چاقی و پوکی استخوان دو بیماری شایع می باشند که میلیون ها نفر از مردم را تحت
تاثیر قرار داده اند .هر دو بیماری دارای اتیولوژی چندگانه میباشند از جمله عاملهای
ژنتیکی و محیطی ،پوکی استخوان یک بیماری اسکلتی است که با کاهش تودهی
استخوانی همراه میباشد .پوکی استخوان و تودهی پایین استخوانی نزدیک به  ۴۴میلیون
بزرگسال در ایاالت متحده را تحت تاثیر قرار میدهد .انتظار میرود در سال ،۲۰۲۵
شکستگی ها و هزینه های ساالنه مرتبط به آن  %۵۰افزایش یابد .تخمین زده شده است
که در ایران ،شیوع پوکی استخوان در میان زنان باالتر از  ۵۰سال  %۶کمتر از سایر
کشورها از جمله کانادا و ژاپن باشد .شیوع پوکی استخوان در جمعیت تهران در ناحیهی
فمور  %۲/۹و در ناحیه کمری  %۱۵/8گزارش شده است.
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در دهه های اخیر ،ارتباط بین چاقی و پوکی استخوان مورد بررسی قرار گرفته است.
به نظر میرسد باال بودن وزن میتواند به عنوان یک عامل محافظ در برابر از دست رفتن
مواد معدنی استخوان ایفای نقش کند .پژوهشهای اپیدمیولوژیک نشان دادهاند که هر
چه قدر وزن بدن یا  BMIبیشتر باشد ،توده استخوانی نیز افزایش مییابد و کاهش در
وزن بدن ممکن است موجب از دست رفتن توده استخوان شود .مکانیسم های فرضی این
مشاهدات اپیدمیولوژیک بدین صورت می باشد:
 )۱وزن بدنی باالتر و در نتیجه افزایش بار مکانیکی بر روی اسکلت بدن
 )۲ارتباط بین تودهی چربی و ترشح هورمون های سلول های بتا پانکراس (مانند
انسولین ،آمیلین ،رزیستین و پرپتین)
 )۳ترشح فاکتورهای مؤثر بر فعالیت استخوان از آدیپوسیت ها (مانند استروژن ،لپتین
و آدیپونکتین)
به طور کلی پذیرفته شده است که باالتر بودن شاخص تودهی بدن به دلیل اثر تحمل
وزن بر روی اسکلت و افزایش بار مکانیکی آن و افزایش تمایز استئوبالست ها از تودهی
استخوانی محافظت میکند .افزایش وزن در دوره پس از یائسگی موجب افزایش تعداد
سلول های چربی و در نتیجه افزایش تراکم مواد معدنی استخوان ) (BMDدر زنان یائسه
میگردد .الزم به ذکر است که سلول های چربی از منابع مهم استروژن (که بازجذب
استخوانها توسط استئوکالستها را مهار میکند) میباشند .عالوه بر این ،چاقی موجب
مقاومت به انسولین میشود که با افزایش سطح پالسمایی انسولین همراه میباشد .مقاومت
به انسولین به وجود آمده ممکن است مقدار گردش هورمونهای جنسی مانند آندروژن و
استروژن را افزایش دهد ،در نتیجه موجب افزایش توده استخوانی (کاهش فعالیت
استئوکالست و افزایش فعالیت استئوبالست) شود.
با این حال ،نظریهی مخالف که تودهی چربی اثر منفی بر روی  BMDدارد ،نیز مطرح
شده است .به منظور بررسی رابطهی بین چاقی و توده استخوان ،الزم است بین تودهی
چربی بدن و تودهی بدون چربی تمایز قائل شویم .در پژوهشهای علمی نشان داده شده
است که تودهی چربی (مستقل از وزن بدن) اثر منفی بر روی توده استخوانی دارد.
همچنین خطرهای ناشی از پوکی استخوان و شکستگیهای استخوانی (به غیر از ستون
فقرات) در آدمهایی با درصد باالتری چربی بدن به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
در نوجوانان و بزرگساالن جوان ،توده چربی مستقل از تودهی بدون چربی بدن اثر منفی
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بر روی  BMDداشته است .با افزایش سن استئوبالست ها در مغز استخوان با سلولهای
چربی جایگزین میشود .در مغز استخوانperoxisome proliferator-activated ،
) ،receptor-gamma (PPAR-γموجب تمایز سلولهای چربی و مهار رشد استئوبالستها
از سلول های بنیادی می شود.
یافتههای پژوهشهای مختلف پیرامون تأثیر چاقی بر تراکم استخوان و شکستگی در
نواحی مختلف متفاوت است .دیدگاه غالب در مورد ارتباط بین تودهی چربی و تودهی
استخوانی آن است که توده چربی ،بدن را در برابر پوکی استخوان به دلیل اثر تحمل وزن
بر روی اسکلت محافظت میکند .با توجه به در نظر گرفتن بافت چربی به عنوان یک غدهی
درون ریز ،اثر تودهی چربی بر روی استخوان ممکن است فراتر از بار مکانیکی آن بر
استخوان باشد.
برخی از دادهها نشان میدهد که نحوه توزیع چربی بدن ،به ویژه چربی های احشایی،
میتواند سایتوکاینهای پیش التهابی را ترشح کند که می تواند اثر منفی بر متابولیسم
استخوان داشته باشد .از آنجایی که بیشتر پژوهشها بر روی ارتباط بین تودهی چربی و
BMDبر روی تودهی چربی تام متمرکز شده است ،چگونگی ارتباط تودهی چربی شکمی
با تودهی استخوانی مشخص نمیباشد .چاقی شکمی ،با استفاده از دور کمر ارزیابی می
شود که مستقل از  BMIبا مرگ و میر باال همراه است .نتایج یکی از پژوهشها نشان
میدهد که ارتباط بین چاقی و خطر شکستگی استخوان در زنان یائسه بستگی به محل
شکستگی دارد؛ به طوری که چاقی می تواند در برابر شکستگی ران و لگن اثر محافظتی
داشته باشد اما در ارتباط با استخوان پروگزیمال بازو خطر شکستگی را در مقایسه با زنان
سالم و کم وزن  %7۵افزایش دهد .در واقع وزن بدن ،به خصوص در افراد مسن بزرگسال،
یک عامل خطر برای پوکی استخوان میباشد.
به طور خالصه ،وزن بدن و  BMIاثر مثبت بر روی  BMDدارند و حتی ممکن است
خطر ابتال به شکستگی ستون فقرات را کاهش دهد ،در حالی که دور کمر و درصد چربی
بدن اثر منفی بر روی  BMDداشته و ممکن است خطر ابتال به شکستگی ستون فقرات
را افزایش دهد .با این وجود ،یافتن مکانیسم دقیق ارتباط وزن و تودهی چربی بدن با
پوکی استخوان می تواند به پیشگیری هر چه بهتر این دو بیماری شایع و حتی درمان
مؤثرتر آنها کمک کند.
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آشنایی با روشهای کاهش و افزایش وزن

کاهش وزن در افراد غیرورزشکار

استراتژی کنترل وزن در ورزشکاران و غیرورزشکاران با یکدیگر متفاوت است.
بیشترین توصیههای و چالشها در خصوص بیماران چاق که یکی از ویژهگیها یا علتهای
چاقی آنان کمتحرکی است ،ارائه شده است و بسته به علل ایجاد اضافه وزن یا چاقی
روشهای مختلفی به کار گرفته میشود .این روشها عبارتند از:
 -۱رژیم درمانی
 -۲افزایش فعالیت بدنی
 -۳رفتار درمانی(اصالح شیوه زندگی)
 -۴دارو درمانی
 -۵جراحی
بهترین راه کنترل چاقی استفاده از برنامههای افزایش فعالیت بدنی و رژیم غذایی با
کالری کمتر از قبل که این برنامهها در اصل کوتاه مدت و شدید نبوده و با توجه به وضع
کاهش درصد چربی بدن تنظیم شوند .رژیم های غذایی کوتاه مدت که به طور معمول
برای کنترل وزن بدن سریع استفاده میشوند اغلب قادر به دستیابی به یک نتیجه دراز
مدت از حیث کاهش وزن نیستند .اغلب دیده میشود که در پی قطع رژیم غذایی  ،دوباره
چاقی عود میکند و بدنبال آن میتواند تاثیر رژیم غذایی بعدی و یا پیروی فرد را از
برنامههای غذایی و تمرینی با مشکل روبرو سازد.
بدن انسان در برابر کمبود انرژی و ازدست دادن بافت چربی مقاومت میکند و به
تدریج با کاستن از متابولیسم پایه و نیز کاهش فعالیتهای روزانه میتواند موجب شکست
برنامههای کنترل وزن شود .افزایش متناسب فعالیت بدنی و ورزش میتواند با افزایش
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متابولیسم پایه و بهبود شرایط روحی ،بر این مشکل غلبه کند .از طرف دیگر انجام تمرین-
های ورزشی با شدت باال و مدت کم نیز به دلیل اینکه سوخت اصلی گلوکز سلول و تامین
شده از گلیکوژنولیز است و کمتر از منابع چربی برداشت میشود ،روش مناسبی نیست.
کاهش بافت چربی با ورزش مالیم تر در حدود  ۶۰تا  7۰درصد  VO2maxبه مدت ۶۰
دقیقه در روز به مراتب موثرتر است .این نکته حائز اهمیت است که برنامه های ورزشی
باید از نظر شدت و مدت فعالیت دارای شیب تدریجی پیشرونده داشته باشد .برای کنترل
وزن  ،به نظر میآید که موثرترین روش ،برنامهی غذایی تنظیم شده از نظر انرژی متناسب
با دگرگونی متابولیسم و نیز تمرینهای ورزشی با شدت کم یا متوسط و زمان طوالنیتر
است .توصیهی عمومی این است که زمان بندی رسیدن به هدف برنامه چنان باشد که در
هر جلسه بین  ۲۰۰تا ۳۰۰کیلو کالری انرژی مصرف شود .برای کاهش  ۱پوند وزن (حدودا
 ۰/۵کیلوگرم) در هفته نیاز به تعادل منفی  ۳۵۰۰کیلوکالری انرژی در هفته است ،لذا
طوری برنامهریزی شود که مجموعا  ۳۰۰تا  ۵۰۰کیلوکالری در روز انرژی دریافتی کاهش
یابد.
تمرینهای ورزشی ،که بویژه در آغاز برنامهی ورزشی ،عارضههای چون آسیبهای
مفصلی و بافت نرم برای بیمار چاق ندارد ،توصیه میشود .این فعالیتها عباتند از پیاده
روی تند (جاگینگ) ،شنا  ،دوچرخه سواری درجا و پله نوردی .تنوع در اجرای این تمرینها
میتواند عالقمندی به ورزش را افزایش و در نتیجه تداوم برنامه را تضمین کند.
برای اجرای موثر برنامه کاهش وزن توصیه میشود مرحلههای زیر انجام شود.
 -۱ارزیابی وضع سالمت
با مشورت پزشک معالج وضع سالمت ،مانند وضع قند ناشتا ،تست تحمل گلوکز،
غلظت سرمی چربیهای خون ،عملکرد غدد باالخص غدهی فوقکلیه و غیره بررسی شود.
همچنین ارزیابیهای تن سنجی به منظور تعیین درصد چربی بدن و انتشار آن در بدن
انجام شود.
 -۲تعیین راهکار درمان چاقی
یافتن راهکار مناسب غذایی ،تمرینی و اصالح علتهای ایجاد چاقی بر اساس وزن،
ویژهگیهای روحی ،رفاهی و معیشتی ،فرهنگی ،و غیره بسیار مهم است و نمیتوان نسخهی
واحدی را برای همه یافت.
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 -۳برنامه و توصیههای غذایی
کنترل کالری دریافتی روزانه و کاهش مصرف چربی و غذاهای پرکالری اهمیت ویژه
دارد .مصرف هر نوع روغن بیشتر از نیاز ،از جمله روغن جامد یا مایع ،روغن زیتون،
هستهی انگور و ...منجر به اضافه وزن و چاقی خواهد شد .به این منظور ،تمام چربی قابل
رویت اطراف گوشت و پوست مرغ و ماهی را قبل از طبخ جدا شود و از محصولهای لبنی
کمچرب استفاده شود .مصرف سسها و چاشنیهای چرب مانند مایونز کم شده و به جای
آنها از سرکه ،آبلیمو ،آب نارنج یا خردل استفاده شود .غذاهای پرکالری و چرب مانند
کلهپاچه ،دسر ،بستنی ،نوشابه ،مربا ،شیرینی ،شکالت ،کیک ،تنقالت ،چیپس ،تهدیگ،
کالباس ،سوسیس ،خامه ،کره ،روغن ،فستفود و ...محدود و یا حذف شود .شکر سفید
عامل ترشح زیاد انسولین بوده و به طور کلی نوشیدنیها و غذاهای با شاخص گلیسمیک
باال حذف شود .میتوان به مقدار کم از شکر قرمز (شکری که در کارخانه ابتدا تولید و
سپس با فرآیندهای شیمیایی به شکر سفید تبدیل میشود) به جای شکر سفید استفاده
نمود.
دریافت فیبر غذایی را با مصرف حبوبات ،غالت سبوسدار ،سبزیها و میوهجات همراه
با پوست افزایش یافته زیرا مصرف فیبرها به احساس سیری و تنظیم اشتها کمک مینماید
و فیبر غذایی درکاهش چربی خون و تنظیم قند خون نقش مهمی دارد .توصیه میشود
به جای نانهای سفید از نانهای سبوسدار استفاده شده و مصرف سبزیها و میوهها (غیر
شیرین) بیشتر شود.
مصرف قند ،شکر و شیرینیجات را کم نموده (مانند قند ،شکر ،شکالت ،نوشابه ،نان
لواش ،برنج ،ماکارونی و سیبزمینی آبپز ،موز ،هندوانه ،انگور و هویج) و بهتر است مواد
غذایی که قند خون را با سرعت کمتری افزایش میدهند (مانند حبوبات ،غالت سبوسدار،
اکثر میوههای غیر شیرین و سبزیجات پرفیبر ،توت خشک ،کشمش سبز) جایگزین مواد
غذایی فوق شوند یا به صورت مخلوط و همراه با آنها مصرف شوند .وعدههای غذایی با
حجم کم و تعداد بیشتر همراه با آهسته جویدن ،میتواند به کاهش وزن کمک نماید.
اخیر یک تحقیق روی  ۳۰نفر مرد و زن نشان داده که مردانی که قبل از مصرف غذا
ورزش میکنند  8درصد بیشتر از حالتیکه بعد از مصرف غذا ورزش میکنند بافت چربی
آنان کاهش مییابد و بلعکس زنانی که  ۹۰دقیقه بعد از غذا ورزش میکنند ۲۲ ،درصد
چربیبیشتری را نسبت به ورزش قبل از مصرف غذا از دست میدهند .این موضوع احتماال
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مربوط به تفاوت عضله در دو جنس و تمایل عضالت به ذخیره گلیکوژن و در نتیجه حفظ
بافت چربی دارد.
 -۴اصالح و بهبود شیوه زندگی
شناخت رفتارها و عادتهای غلط مثل پرخوری ،پرخوابی ،خوردن مواد پرکالری (ته-
دیگ ،کره ،حلوا ارده ،غذاهای آماده ،غذاهای چرب و شیرین ،کلهپاچه ،انواع دسر) ،خوردن
غذای زیاد هنگام شب ،رفتن زیاد به رستوران و میهمانیهای رسمی و ...بسیار مهم است.
یکی از عادت های رایج ،سریع غذاخوردن و استفاده از قاشق پر است که موجب میشود
سیری متعاقب پری معده بوجود آید و پس از سیری ،قند خون خیلی افزایش یافته و
انسولین در پاسخ به آن ترشح و قند را به چربی تبدیل کند .راه حل آن تغییر در رفتار
غذاخوردن و عادت هایی است مثل استفاده از قاشق کوچک ،جویدن زیاد غذا ،مکث بین
لقمهها و . ...همچنین الزم ا ست قبل از سیری ،دست از غذاخوردن کشید و تا گرسنه
نشدهایم غذا نخوریم.
نکتههای مهم تغذیهای در کنترل وزن
کربوهیدرات رژیم غذایی و کنترل وزن

کربوهیدرات پایین رژیم غذایی و پروتئین باال ممکن است در کوتاه مدت موجب
کاهش وزن شود .اما زمانیکه هدف پیش گیری از اضافه وزن ،کنترل وزن و پیش گیری
از بیماری های مزمن باشد ،کیفیت کربوهیدرات دریافتی از مقدار آن مهم تر می شود.
غالت تصفیه شده و غذاهای به دست آمده از این نوع غالت مانند برنج سفید ،نان سفید،
ماکارونی تصفیه شده ،غالت صبحانه فرآوری شده به سرعت هضم می شوند .اصطالح
علمی برای این دسته ،کربوهیدرات های با شاخص گالیسمیک باال می باشد .این نوع مواد
غذایی موجب افزایش سریع در قند خون و همچنین انسولین در کوتاه مدت می شود که
در نتیجه آن پرخوری به وجود می آید و در درازمدت خطر ابتال به چاقی ،دیابت و بیماری
های قلبی-عروقی افزایش می یابد.
غالت کامل ،میوه ها و سبزیجات و کنترل وزن
غالت کامل (گندم ،برنج قهوه ای ،جو و دیگر غالتی که کمتر فرآوری شده اند) ،میوه
ها و سبزی ها به عنوان یک راهکار برای حفظ وزن در محدوده طبیعی مطرح شده اند.
زیرا موجب احساس سیری زودرس ،کند کردن هضم ،ترشح کمتر انسولین و دگرگونی
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اندك در قند خون می شوند .این دسته از کربوهیدرات ها دارای مزایای فراوانی برای
پیشگیری از بیماریها و همچنین کنترل وزن می باشند.
یافتهها برای کنترل وزن تاکید بیشتری بر استفاده از غالت کامل و نیز سبزیهای
غیرشیرین و نیز کم کردن مصرف میوهها دارد .در مطالعه ای که در دانشکده بهداشت
دانشگاه هار وارد در مورد رژیم غذایی و تغییر شیوه زندگی انجام شد ،نشان داد که افرادی
که مصرف غالت کامل ،میوه کامل (نه آب میوه) و سبزیجات خود را افزایش می دهند،
به ترتیب  ۰/۵ ،۰/۴و  ۰/۲پوند کاهش وزن داشتهاند .در حقیقت هنگامی که مصرف غالت
کامل ،میوه کامل (نه آب میوه) و سبزیجات افزایش مییابد ،کالری دریافتی از دیگر مواد
غذایی کاهش می یابد .فیبر موجود در این دست از مواد غذایی مسئول فواید کاهش وزن
و کنترل وزن میباشد .زیرا فیبر موجب بیشتر باقیماندن غذا در معده و نیز سرعت بیشتر
حرکت توده گوارشی در روده شده و فرد دیرتر گرسنه میشود و سطح دریافت غذایی وی
کاهش می یابد .همچنین میوه ها و سبزی ها حاوی مقادیر باالی آب می باشند که این
نیز ممکن است موجب احساس سیری در فرد شود.
نوشیدنی های شیرین شده و کنترل وزن
در ایاالت متحده ،در سال  ۱۹7۰کالری دریافتی از نوشیدنی های شیرین شده در
حدود  %۴بود که در سال  ۲۰۰۱این عدد به  %۹رسید ولی پژوهشهای اخیر نشان داده
اند به طور تقریبی نیمی از جمعیت از نوشابه ها و نوشیدنیهای شیرین شده مصرف
میکنند .پژوهشها گذشته نشان داده اند که نوشیدنی های شیرین شده به علت افزایش
کالری دریافتی ،خطر ابتال به اضافه وزن ،چاقی و دیابت را افزایش میدهد .همچنین
پژوهشهای مروری دیگر نیز نشان داده اند که بزرگساالنی که به طور منظم نوشابه و
نوشیدنی های شیرین شده مصرف کرده اند %۲۶ ،بیشتر از افرادی که به ندرت مصرف
داشته اند ،به دیابت نوع  ۲مبتال می شوند .همچنین مصرف این نوع نوشیدنی ها نیز خطر
ابتال به بیماری های قلبی-عروقی را افزایش می دهد.
کربوهیدرات موجود در نوشیدنی های شیرین شده ،مانند غالت تصفیه شده و سیب
زمینی ،به سرعت هضم میشود .زمانیکه کربوهیدرات دریافتی به شکل مایع آن مصرف
می شود به طور معمول حس سیری کمتری به فرد میدهد و متوجه دریافت کالری از
آن نمیشود .همچنین برخی دیگر بررسیهای انجام شده در کودکان و بزرگساالن نیز
نشان داده اند که کاهش مصرف نوشیدنی های شیرین میتواند منجر به کاهش وزن شود.
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آب میوه و کنترل وزن
این نکته نبز بسیار مهم است که بدانیم برای کنترل وزن مصرف آب میوه صنعتی
گزینهی بهتری از نوشیدنی های شیرین شده نیست .زیرا مانند نوشابه و نوشیدنی های
شیرین شده حاوی قند و کالری می باشد .در برخی از پژوهشها نشان داده شده است که
افرادی که در طول سال های متوالی آب میوه صنعتی مصرف میکردند ،اضافه وزن بیش-
تری نسبت به گروهی که مصرف نمی کردند ،داشتند .همچنین توصیه میشود که کودکان
مصرف آب میوهی خود را به یک لیوان کوچک در روز محدود کنند.
غذا های آماده وکنترل وزن
در طی چند دههی گذشته ،مصرف غذاهای آماده به دلیل راحت و ارزان بودن افزایش
یافت است .غذاهای آماده حاوی مقدار باالی انرژی ،کربوهیدرات ساده ،نمک ،چربی های
اشباع و چربی های ترانس به ازاء هر گرم غذای جامد می باشند که موجب افزایش انرژی
دریافتی و تعادل مثبت انرژی می شود .امروزه مصرف این دسته از مواد غذای در
بزرگساالن و به خصوص کودکان و نوجوانان در حال افزایش است ،که مصرف بیش از
اندازهی آن منجر به چاقی و دیگر بیماری های مزمن می شود .در مطالعه ای که بر روی
 ۳۰۰۰فرد جوان به مدت  ۱۳سال انجام شد ،در افرادی که مصرف باالی فست فود
داشتند ،در حدود  ۱۳پوند اضافه وزن بیش تری نسبت به افرادی که سطح مصرف فست
فود آنان کمتر بود ،داشتند .همچنین میزان دور کمر ،تری گلیسیرید و میزان شانس ابتال
به سندرم متابولیک نیز در این گروه بیش تر بود.
همچنین پژوهشهای دیگر نشان دادهاند که مصرف غذاهای آماده با تغییر الگوی
رژیم غذایی ما موجب کاهش کیفیت رژیم غذایی و دریافت کمتر میوه ،سبزی ،لبنیات و
غالت کامل میشود.
لبنیات و کنترل وزن

پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که مصرف لبنیها کم چرب میتواند موجب کاهش
وزن شود .همچنین کارآزمایی بالینی مختلف نیز نشان دادهاند که فرآورده های لبنی و یا
مصرف کلسیم می تواند با کاهش وزن ارتباط داشته باشد .اما برخی دیگر از پژوهشها نیز
این ارتباط را مشاهده نکرده اند .البته این نکته را نیز باید مد نظر داشت ،کلسیمی که از
مواد لبنی به دست میآید ،در مقایسه با کلسیم دریافتی از مکملها (اگر از نظر مقدار با
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هم برابر باشند) در کاهش تجمع چربی بسیار موثرتر عمل میکند .مکانیسم های احتمالی
زیا دی برای نقش مفید لبنیات برای وزن بدن پیشنهاد شده است .ساده ترین اثر کلسیم
در پیشگیری از چاقی به واسطهی جلوگیری از جذب چربی و اسیدهای چرب و در نتیجه
افزایش درصد اسیدهای چرب دفعی در مدفوع میباشد .همچنین افزایش دریافت کلسیم
موجب افزایش اکسیداسیون چربیها میشود.
مطالعه ای نشان داد در گروهی که مصرف بیش از  ۳سروینگ در روز از لبنیات
داشتند ،میزان وزن و دور کمر آنها نسبت به گروهی که کمتر مصرف لبنیات داشتند،
بیش تر بود.
تاثیر گیاهان دارویی در کاهش وزن

با وجود این که رژیم غذایی و ورزش نقش به سزایی در کاهش وزن دارند ،اما موفقیت
این دو وابسته به دگرگونی رفتاری است .از سوی دیگر ،مصرف داروهای کاهنده وزن به
همراه تغییر سبک زندگی ممکن است برای برخی افراد مفید باشد اما باید توجه داشت
که برخی از این داروها عوارض نامطلوب قابل توجهی دارند .بی شک گیاهان منبع مهمی
برای یافتن د اروهای جدید مؤثر در پیشگیری و درمان چاقی و اضافه وزن هستند که در
این بخش به چند نمونه از آنها اشاره می شود:
کافئین و افدرین
کافئین و افدرین در واقع محرك های طبیعی هستند که تلفیق این دو خواص
گرمازایی داشته و در نتیجه میتواند از طریق افزایش مصرف انرژی منجر به کاهش وزن
شود .افدرین مادهی مؤثره اصلی گیاه افدرا و کافئین اغلب از دانهی کوال مشتق میشود.
یافتههای مختلف نشان میدهد که تلفیق این دو گیاه میتواند بر کاهش وزن مؤثر باشد
اما باید توجه داشت که این کاهش وزن با عوارض گوناگونی از جمله اختاللهای دستگاه
گ وارش فوقانی ،تپش قلب با یا بدون درد سینه ،خشکی دهان ،سوزش زیر جناق سینه،
بیخوابی ،لرزش و سرگیجه همراه است.
گارسیا کامبوجیا
این گیاه در آسیای شرقی می روید و میوهی آن جهت کاهش وزن استفاده میشود.
مادهی مؤثر این گیاه اسید هیدروکسی سیتریک نام دارد .این ماده که اغلب به عنوان
مهار کننده اشتها به بازار عرضه میشود ،از میوه و پوست میوه ی گارسینیا به دست آمده
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و بر اساس پژوهشهای انجام شده ،ممکن است در مهار تولید چربی مؤثر باشد .برخی
پژوهشها نشان داده اند که مادهی نامبرده در مقایسه با دارونما موجب کاهش وزن یا
اکسایش چربی در افراد مبتال به اضافه وزن میشود .هم اکنون نشانههای کافی برای تایید
اثر بخشی عصاره گارسینیا در کاهش وزن در انسان وجود ندارد.
چای سبز و اوالنگ
در تعدادی از پژوهشها ،چای جهت تشدید تولید گرما و در نتیجه افزایش مصرف
انرژی و کاهش وزن مورد استفاده قرار گرفته است .دانشمندان بر این باورند که کاتچین
ها (اجزای پلی فنول چای) مسئول این اثر می باشند .گزارش شده است که عصاره های
چای سبز در موش های آزمایشگاهی و انسان منجر به کاهش وزن شدهاند .به عالوه برخی
از پژوهشها چای اوالنگ را از نظر تشدید مصرف انرژی بررسی نموده اند اما کاهش چربی
و وزن در اکثر آنها فقط هنگامی مشاهده شد که عصارهی چای سبز را به آن اضافه کردند.
این چای همچنین اثر کاهندگی چربی خون (از طریق مهار آنزیم لیپاز) را دارد و بنابراین
ممکن است از طریق بهبود متابولیسم لیپید موجب کاهش میزان چربی و وزن بدن شود.
کاپسایسین
نشان داده شده است که کاپسایسین مشتق شده از فلفل های قرمز سبب افزایش
اکسیداسیون چربی و تولید گرما می شود .مکانیسم این اثر مشخص نیست اما احتماال
مواد مؤثره فلفل قرمز سیگنال های عصبی گشاد کننده عروق را فعال میکند .بر اساس
پژوهشها انجام شده وزن افرادی که به طور منظم فلفل قرمز مصرف می کنند ،کمی
کاهش مییابد.
گیاهان دارویی مؤثر بر چاقی و رایج در ایران
از جمله داروهای گیاهی ضد چاقی رایج در ایران می توان به قرص کارویل (عصارهی
کرفس ،انیسون ،زیره سبز و ترشک) ،اسلیم کوئیک (عصارهی کرفس ،شوید و چای سبز)،
قطره خوراکی (اسانس) لیمو ،قطره خوراکی (اسانس) زیره ،قرص سرکه سیب و قرص
چای سبز اشاره کرد .الزم به ذکر است که تاکنون کارآزمایی بالینی در رابطه با اثر بخشی
و ایمنی این داروها در درمان چاقی انجام نشده است.
با توجه به شیوع روز افزون چاقی و اضافه وزن و همچنین عارضههای جانبی قابل
توجه داروهای کاهش وزن ،تمایل افراد به استفاده از داروهای گیاهی و روش های
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جایگزین افزایش یافته است؛ چرا که افراد اغلب این داروها را طبیعی و ایمن تر از داروها
می دانند و تصور می کنند که مصرف آنها نیازی به نسخه پزشک ندارد این در حالی است
که مصرف این ترکیبات طبیعی نیز عوارض به همراه دارد .متاسفانه در مقایسه با داروهای
شیمیایی ،پژوهشهای محدودی بر روی اثرات درازمدت استفاده از گیاهان دارویی انجام
شده است .بنابراین انجام پژوهشهای بیشتر در رابطه با اثربخشی و ایمنی گیاهان دارویی
کاهندهی وزن ضروری به نظر میرسد.
روش افزایش وزن در افراد غیرورزشکار

همانگونه که برای کاهش وزن محدود کردن کالری دریافتی موثر است در این افراد
در صورتیکه علت کاهش وزن تغذیهای باشد و نه پاتولوژیک میتوان با بهبود اشتها و
افزایش وعدههای غذایی و گنجانیدن غذاهای چرب و کربوهیدراتی به افزایش بافت چربی
کمک کرد .ورزش در صورت داشتن رژیم مناسب میتواند به بهبود اشتها و عضلهسازی
کمک کند .افزایش انرژی دریافتی از طریق غذا به میزان  ۵۰۰کالری در روز پس از دو
هفته منجر به دریافت  7۰۰۰کالری یا معادل یک کیلوگرم افزایش وزن خواهد شد.
در رژیمهای درمان الغری ،فرد باید از مصرف غذاهای پرحجم کمکالری همچون
سبزیجات قبل از غذا ،بهدلیل پرکردن سریع معده و ایجاد سیری زودرس ،پرهیز کند.
باتوجه به اینکه در ترکیب این رژیمها از مواد پرکالری مانند چربیها بیشتر استفاده
میشود ،پس از رسیدن به وزن ایدهآل تغییر شیوه تغذیه ضروری است .رژیمهای چاق-
کننده در افراد مسن و مبتالیان به بیماریهای قلبی  -عروقی ،دیابت و آسم توصیه
نمیشود زیرا ممکن است عوارض ناشی ازدریافت بیش از حد انرژی در فرد افزایش یابد.
مصرف یک هزار ویکصد کیلوکالری بیشتر از غذای عادی روزانه ،در هفته بهمیزان
یک کیلوگرم وزن را افزایش میدهد .برنامهغذایی ،خواب کافی و رعایت فواصل بین خواب
و تغذیه در افزایش وزن نقش موثری دارد .در رژیم چاقی فرد باید صبحانه را دیرتر از وقت
معمول و با رعایت فاصله زمانی حداقل ۱/۵تا دو ساعت پس از بیدار شدن بخورد .افراد
الغر باید در طول رژیم چاقی از فعالیتهای بدنی شدید پرهیز کنند .زیرا که برای افزایش
وزن میزان دریافت انرژی باید بیشتر از درصد از دست دادن انرژی باشد .برخورداری
ازسالمت جسمی و روحی کامل برای افزایش وزن مهم است و ابتال به بیماریهایی همچون

آشنایی با روشهای کاهش و افزایش وزن

۱۴۱

پرکاری غدهی تیروئید ،بیماریهای انگلی و بیماریهای دستگاه گوارش از آنجا که در
کاهش وزن موثر است ،برای افزایش وزن ضروری است .
آدمهایی که نسبت به وزن خود و کالری غذا خیلی حساسیت بخرج میدهند ،ممکن
است با مصرف رژیمهای کم کالری ،کورتیزول آنان افزایش یابد [ ]۲۱هرچند برخی
یافتههای متناقض نیز وجود دارد [.]۲۲
در بیماران دیابتیک ،انجام فعالیتهای شدید موجب افزایش آدرنالین و در نتیجه
افزایش قند خون شده و مخاطره آمیز است .لذا در بیماران دیابتیک تجویز فعالیت بایستی
با احتیاط و کنترل قند خون انجام شود.
بایستی ب ه این مهم نیز توجه داشت که درمان چاقی با رژیمهای خیلی کم کالری
(کالری کمتر از  8۰۰کیلوکالری در روز) یا رژیمهای کم کالری (کالری کمتر از ۱۲۰۰
کیلوکالری در روز) همراه با کاهش وزن شدید در ابتدای درمان بوده اما برگشت چاقی
بسیار محتملتر از رژیمهای با کالری متوسط است[.]۲۳
کاهش وزن ورزشکاران

اغلب افزایش وزن و یا چربی در بدن برای سالمت فرد زیانبار میباشد ،ولی به طور
معمول میزان چربی مطلوب و مورد قبول برای ورزشکاران کمتر از اندازههای در نظر
گرفته شده برای آدمهای عادی است .ورزشکاران و مربیان آن ها همانند سایر گروه های
جامعه در معرض برداشتهای غلط و دانستههای نادرست پیرامون رژیم های غذایی و
وزن بدن می باشند .در برخی موردها ،روش هایی که توسط این افراد برای کاهش وزن
به کار می روند ،نادرست و زیان آور می باشند .عالوه بر این کاهش وزن بیش از حد
طبیعی در برخی رشته های ورزشی نظیر ژیمناستیک نمایشی ،برای سالمتی فرد مُضر
است و احتمال بروز آسیب به عملکرد ورزشی و حتی پیدایش اثرات روان شناختی را در
پی دارد ،لذا در طی این بخش تالش خواهیم نمود تا عالوه بر آشنایی ورزشکاران با اصول
کاهش وزن ،اطالعاتی در مورد روش های کاهش وزن ارائه کنیم و در نهایت راهکارهایی
برای رسیدن به وزن مطلوب (رسیدن به وزن مناسب) توصیه نماییم.
ورزشکاران بر خالف افراد چاق دارای فعالیت بدنی شدید هستند و به دلیل باال بودن
تودهی عضله بدن آنان ،وزن نسبت به سن باال بوده و نمیتوان این گروه را فقط به دلیل
باال بودن وزن ،دارای اضافه وزن دانست مگر اینکه درصد چربی آنان باال باشد (مانند
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برخی از وزنه برداران فوق سنگین) .هدف کاهش وزن در ورزشکاران میتواند با هدف
کاهش وزن جهت مسابقه در رده وزنی مناسب خود یا کاهش درصد چربی بدن و وزن
برای عملکرد بهتر ورزشی باشد .در برخی شرایط مانند بیتمرینی و بعد از استراحت
طوالنی و یا مصدومیت طوالنی ،اضافه وزن نامطلوب به وجود آمده و الزمست با برنامهی
غذایی و تمرینی مناسب وزن به حد ایدهآل برگردد.
پیش بینی حداقل مقدار وزن
مقدار حداقل درصد چربی ضروری برای مردان  %۴و برای زنان  8-۱۲درصد است.
داشتن حداقل چربی برای دختران در سن بلوغ اهمیت فوق العادهای دارد و در صورت
الغری مفرط ،اختالل قاعدگی بروز مینماید .این موضوع در مورد ورزشکاران زنی که
بشدت درصد چربی خود را پایین نگاه میدارند ،مانند ژیمناستکاران صدق میکند.
کاهش وزن در ورزشکاران

کاهش وزن و یا چربی در بدن ورزشکاران به طور معمول با هدفهای:
-۱دستیابی به محدودهی وزنی از پیش تعیین شده برای رقابت های ورزشی با دسته
بندی وزنی(نظیر مسابقات اسب دوانی ،کشتی ،بوکس و وزنه برداری)
-۲برای افزایش عملکرد ورزشی و بهبود نسبت قدرت به وزن(به عنوان مثال در
ورزشهایی نظیر انواع پرشها ،دویدن در مسافت های طوالنی و دوچرخه سواری) صورت
میگیرد .
در ورزش هایی نظیر ژیمناستیک ،شیرجه و یا اسکیت ،دستیابی به اندامی الغر و
داشتن ظاهر فیزیکی زیبا مهم می باشد .عالوه بر تاثیر بر عملکرد ورزشی ،به تازگی یک
نگرش اجتماعی ،داشتن اندامی الغر را برای هر دو جنس زن و مرد مناسبتر میداند .بر
این اساس بخش قابل توجهی از جامعه به ویژه زنان ،معتقدند که اندازه های بدن و اندام
های آنان با واقعیت متفاوت است و در واقع این افراد برداشتی غیر واقعی از اندام خود
دارند .متاسفانه ،این امر در ورزشکاران به ویژه زمانی که از آنان به دلیل جذابیت فیزیکی
برای انجام اموری نظیر تبلیغ تجاری ،دعوت به همکاری میشود ،امری شایع و رو به
گسترش است .اهمیت این موضوع از آن جا ناشی میشود که ورزشکاران و در کل بخش
ورزشی جامعه در سطح جهانی ،همه ساله مبالغ قابل توجهی را از طریق حضور در تبلیغها
برای پوششها و لباس های گوناگون کسب میکنند.
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عاملهای موثر بر دستیابی به وزن و ترکیب مطلوب بدن در ورزشکاران
عاملهای ژنتیکی

بخش قابل توجهی از تفاوتهای فردی در میزان چربی بدن ،توسط عوامل ژنتیکی
تعیین میگردد .بر اساس پژوهشها موجود حدود  ۲۵-۴۰درصد از بافت چربی ،وابسته به
ژنتیک بوده و در برخی افراد و برخی شرایط محیطی خاص ،این میزان ممکن است تا
حدود  7۰درصد افزایش یابد .تاثیر ژنتیک بر دریافت کل انرژی از کربوهیدرات و چربی
حدود  ۲۰درصد میباشد .در حالی که تاثیر عاملهای فرهنگی و محیطی بر میزان دریافت
این دو ترکیب به ترتیب حدود  ۱۰و  7۰درصد است.
تاثیر ورزش بر اشتها

ورزش تاثیری قابل توجه در حفظ وزن بدن و پیشگیری از افزایش وزن فرد پس از
یک دورهی زمانی کاهش وزن دارد .البته اینکه انجام چه ورزشی و با چه شدتی میتواند
بر اشتها ،انرژی دریافتی ،تعادل انرژی و در نهایت کاهش وزن و یا چربی بدن موثر باشد،
هنوز تحت بررسی است .پژوهشها محدودی به بررسی تاثیر نوع ورزش بر انرژی مصرفی
و اشتها پرداخته اند .در یک بررسی تفاوتی بین دوچرخه سواری و ورزش بر روی نوارگردان
(دوی ثابت) مشاهده نگردید .البتهیافتههایی مبنی بر اثر شنا بر اشتهای ورزشکاران به
دست آمده ،ولی به ظاهر هیچ مطالعهای به مقایسه شنا با سایر ورزشها نپرداخته است.
از طرف دیگر به نظر میرسد دمای محیط عامل موثری در میزان اشتهای ورزشکار و
تمایل او به دریافت انرژی پس از ورزش باشد .در یک مطالعه ،انجام ورزش دوچرخه
سواری در محیطی با دمای خُنک ( ۲۰درجه سانتیگراد) موجب افزایش بیشتری در مصرف
غذای فرد پس از ورزش در مقایسه با دوچرخه سواری در دمای  ۳۲درجه گردید.
تاثیر ورزش بر انتخاب درشت مغذیهای مصرفی

نشانههایی در دست میباشد که نشانگر تاثیر ورزش بر عالقهی فرد به مصرف و
انتخاب درشت مغذیها است .به گونهای که به نظر میرسد ورزش موجب افزایش مصرف
کربوهیدرات میگردد و این امر به عنوان یک عامل موثر در جایگزینی و دوبارهسازی
ذخایر گلیکوژن قابل قبول میباشد .یافتههای دیگر پژوهشها موجود نیز گواه آن است که
اشتهای فرد در مرحلهی پس از انجام ورزش با روند جایگزینی و بازسازی ذخیرههای
کربوهیدرات مرتبط است.
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فعالیت فیزيکی و مصرف انرژی

میزان مصرف انرژی در طی ورزش وابسته به خصوصیات فردی (نظیر وزن بدن و
کارآیی فرد در انجام فعالیتهای ویژه) و نیز نوع ورزش (نظیر فرکانس و توالی ورزش،
طول مدت و شدت ورزش) میباشد .افزایش وزن بدن موجب افزایش میزان کار مورد نیاز
برای اجرای فعالیتهای ورزشی توام با تحمل وزن ،میگردد ،در حالی که پس از تمرین-
های متوالی ،با افزایش مهارت و تواناییهای فردی در انجام فعالیت مزبور ،کاهش مصرف
انرژی مشاهده میگردد .فرکانس ،طول مدت و شدت ورزش نیز از عوامل تعیینکننده
میزان کل انرژی مصرفی در طی فعالیت ورزشی هستند .پس از یک فعالیت ورزشی با
شدت زیاد و مدت طوالنی ،میزان مصرف انرژی پس از ورزش ممکن است به طور
چشمگیری افزایش یابد .البته این بخش از انرژی مصرفی برای افراد غیرورزشکار بسیار
جزئی در نظر گرفته میشود .استعداد ژنتیکی نیز به دلیل تاثیر آن در تعیین حداکثر توان
هوازی و استعداد فرد در انجام فعالیتهای مالیم تا شدید ،از اهمیت خاصی برخوردار
است .تداخل و برهم کنش بین عوامل ژنتیکی و عاملهای تمرینی شامل نوع ،شدت و
حجم تمرین ورزشی ،بر ظرفیت اکسیده کردن چربی و میزان از دست دادن چربی از
طریق ورزش موثرند.
کل فعالیت فیزیکی شامل دو بخش است؛ تمرینات منظم ورزشکار همراه با مسابقات
وی و فعالیتهای معمول که در ساعت غیرتمرینی انجام میشود .اگرچه فعالیتهای
جانبی و معمول با شدت کمتر انجام میشوند ،ولی نباید از آنها چشم پوشید .زیرا این
گروه فعالیتها از جمله عاملهای مرتبط و مداخلهگر در میزان انرژی مصرفی و تعادل
انرژی میباشند .در ورزشکاران حرفهای ممکن است به دلیل ترجیح آنها به استراحت و
تفریح به جای فعالیت بدنی ،میزان فعالیتهای فرعی کاهش نشان دهد .کاهش میزان
فعالیتهای جانبی در افراد میانسال که طبق برنامهای منظم به تمرین ورزشی
پرداختهاند ،نیز مشاهده گردیده ،ولی در سایر گروههای سنی چنین حالتی مشاهده نشده
است.
دیگر عامل موثر که باید در نظر گرفته شود ،خصلت فصلی بودن برخی فعالیتهای
ورزشی است که ممکن است با تعطیالتی مانند عید نوروز و یا فصل زمستان منطبق گردد.
براساس بررسیها ،در حالتهایی نظیر تعطیلیهای بین دو فصل از رقابتها ،افزایش وزن
ورزشکاران مشاهده میشود.
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صدمات و یا آسیبهای ورزشی نیز ممکن است به کاهش انرژی مصرفی منجر گردد
و کنترل وزن را در ورزشکار تحت تاثیر قرار دهد .یکی از مهمترین اهدافی که در دوره
زمانی تعطیلی لیگهای ورزشی و یا کاهش تمرینهای ورزشی باید در نظر گرفته شود،
حفظ وزن بدن و پیشگیری از افزایش وزن و یا چربی در بدن میباشد .بر این اساس،
ارزیابی میزان انرژی مصرفی در ورزشکاران نیازمند داشتن درکی صحیح از میزان انرژی
مصرفی فرد در طول تمرین و زمان خارج از تمرین ورزشی میباشد.
همچنین براساس برخی پژوهشها ،تفاوتهایی بین میزان انرژی دریافتی در مرحلهی
پس از ورزش و پاسخ به تمرینات ورزشی بین دو جنس وجود دارد ،به گونهای که زنان
ممکن است انرژی بیشتری دریافت کنند و یا انرژی کمتری مصرف نمایند.
اثر فعالیت فیزيکی بر میزان متابولیسم استراحت

در ورزشکاران نُخبه (حرفهای) همگام با افزایش مصرف انرژی و افزایش دریافت انرژی،
افزایش میزان متابولیسم استراحت مشاهده میشود .این امر میتواند به دلیل افزایش
تودهی بدون چربی بدن در طی ورزش و یا به دلیل دگرگونی در تعادل انرژی پدید آید.
نشانهها ،نشانگر آن است که فعالیت فیزیکی با الگویی که برای کاهش وزن در اقشار
معمول جامعه توصیه میگردد ،تاثیر اندکی بر کاهش وزن در ورزشکاران خواهد داشت.
پیاده روی بهترین راه برای کنترل و کاهش سرعت روند پیری و در واقع بهترین
ورزش برای حفظ تراکم و استقامت استخوان ها و کنترل وزن است .از میان انواع ورزش
ها ،پیاده روی در زمین های هموار و با شیب نه چندان زیاد به ویژه برای کسانی که تازه
ورزش را آغاز کرده اند ،تمرین بسیار مناسبی است و به طور تقریبی برای همه افراد میسر
است .در آغاز این ورزش باید از روزانه  ۲تا  ۳کیلومتر شروع شود و به تدریج به میزان و
سرعت آن افزوده گردد و اگر وضع فرد اجازه بدهد پس از مشاوره با پزشک خود می تواند
گاهی در مسیر پیاده روی تا  ۵دقیقه اقدام به دویدن هم بکند البته در صورتی که این
اقدام موجب هیچ گونه ناراحتی و تنگی نفس و تجاوز تعداد ضربان قلب از  ۱۱۰مرتبه در
دقیقه نباشد.
از طرف دیگر انجام حرکت و ورزش با برخورداری از یک رژیم متعادل تاثیر بیشتری
داشته و تناسب اندام ایجاد شده نیز ماندگاری طوالنی تری را خواهد داشت .در ضمن به
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قطع ناگهانی فعالیت های آغاز شده ،اقدام نگردد و به این طریق به تدریج به مرحلهی
تثبیت و ماندگاری طوالنیتر نایل خواهند شد.
رابطهی بین تغذیه ،ترکیب بدن،کنترل وزن بدن و انجام فعالیتهای ورزشی

هرچند رژیم غذایی مناسب موفقیت در فعالیتهای ورزشی را تضمین نمیکند ،اما
تغذیهی صحیح برای عملکرد مطلوب ورزشی ضروری است .پیشرفتهای اخیر در علوم
تغذیه موجب شده تا شاخهی تغذیه ورزشی نیز بیش از پیش رشد یافته و ورزشکاران نیز
اهمیت تأثیر آن را بر عملکرد ورزشی بهتر درك نمایند .تغذیهی رشته بدنسازی تا حد
زیادی متاثر از تبلیغ های غیرعلمی و سودجویانه فروشندگان مکمل های تغذیهای است.
پژوهشها نشان می دهد ورزشکاران آگاهی اندکی در مورد استفاده صحیح و مناسب مواد
غذایی دارند و استفاده از مکملها بدون آگاهی تغذیهای میتواند مخاطره آمیز باشد.
رژیم غذایی مناسب برای تامین نیازهای انرژی و زمانبندی مناسب تمرین و تغذیه،
امکان موفقیت این رشته را فراهم میسازد .ورزشکاران با توجه به نیازهای تغذیهای و
فشردگی رقابتهای رشتهی خویش ،باید در انتخاب مواد غذایی مصرفی روزانه خود دقت
بیشتری مبذول نمایند تا عالوه بر تامین نیازهای بدن ،دستیابی به هدف اصلی تمرین
روزانه که افزایش تودهی عضله با تمایز مناسب عضلهها میباشد را تسهیل کند.
امروزه ورزشکاران در رشتههای مختلف ورزشی از مبتدی تا پیشرفته ،نیاز به یک
برنامهی غذایی مطلوب ،متناسب با ویژگیهای فردی و نیازهای رشتهی ورزشی دارند ،تا
بتوانند به حد بهینه عملکرد یا همان اوج اجرا دست یابند .توصیههای غذایی برای یک
ورزشکار ،باید با توجه به نیازهای انرژی ویژهی آن رشته ورزشی ،حجم تمرین روزانه،
سن ،جنس و سلیقهی غذایی وی صورت گیرد .رژیم غذایی یگانهای برای دستیابی به
کارایی جسمی بیشتر وجود ندارد ولی هر رژیمی باید انرژی مورد نیاز ،درشت مغذیها،
ریز مغذیها و توان مایعات بدن ورزشکار را تأمین نماید  .میزان انرژی مورد نیاز بسته به
میزان فعالیت و میزان جثه ورزشکار است [.]۲۰
مجموع انرژی مورد نیاز روزانه در ورزشکاران رشتههای استقامت ،قدرت و ورزشهای
گروهی  ۲۵۰۰تا  ۴۰۰۰کیلوکالری برای زنان و  ۳۰۰۰تا  ۶۰۰۰کیلوکالری برای مردان
است .برای افراد  ۱8تا  ۳۵ساله با فعالیت کمتر ،انرژی مورد نیاز روزانه به طور تقریبی به
 ۱8۰۰تا  ۲۱۰۰کیلوکالری در زنان و  ۲۲۰۰تا  ۲۵۰۰کیلوکالری در مردان میرسد .نیاز
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به انرژی در ضمن رشد ،افزایش و با ازدیاد سن تا حدی کاهش مییابد .در ضمن دورههای
تمرین طوالنی یا شدید در برخی رشتهها ،انرژی بیشتری الزم دارد .در جریان رقابتهای
" توردو فرانس "۱مصرف روزانه  ۶۵۰۰کیلوکالری به مدت تقریبی سه هفته با نوسانی
میان  ۳۰۰۰کیلوکالری در روزهای استراحت و  ۹۰۰۰کیلوکالری به هنگام رکاب زدن در
یک گذرگاه کوهستانی ،توسط " ساریس "۲گزارش شده است [.]۲۰
در این قسمت رابطهی بین تغذیه ،ترکیب بدن،کنترل وزن بدن و انجام فعالیتهای
ورزشی مورد توجه قرار میگیرد .اغلب مربیان ورزش در کشور تنها هنگام فصل تمرین و
مسابقه متوجه تغذیه ورزشکاران خود میشوند .اهمیت رژیم غذایی متعادل که دارای -۶۰
 ۵۵%کربوهیدرات  %۳۰چربی و ۵-۱۰%پروتئین و مقادیر کافی مواد معدنی و ویتامینی
باشد برای ورزشکاران فوق العاده مهم است .الزم به تذکر است که در شرایط و ورزشهای
مختلف به طور هدفمند و موقتی این نسبتها تغییر مییابند .به عنوان مثال ،در مرحله
تخلیه گلیکوژن سهم کربوهیدرات کاسته و در مرحله بارگیری گلیکوژن به این سهم
افزوده میشود .توصیههای رژیمی برای ورزشکاران باید به صورت انفرادی ارائه گردد زیرا
بر اساس نوع و شدت تمرینات ،سن ،جنس ،نوع ترکیب بدن و شیوه زندگی متغیر می
باشد .برای مثال در ورزش هایی نظیر دو ،ورزش های سه گانه و پاروزنی زمان جلسههای
تمرینی شامل ساعت ها فعالیت مداوم میباشد .ورزش های دیگر ممکن است با چند روز
جلسات تمرین یا فعالیت متغیر یا متناوب همراه باشد در این حالت اصول رژیمی یا غذایی
اغلب صرفنظر از نوع تمرینات ،مشابه می باشد.
مولف کتاب در تحقیقی بر روی ورزشکاران بدنساز ،با استفاده از نرمافزار طراحی شده
و پس از یک هفته آنالیز رژیم معمول ورزشکاران ،یک برنامه تنظیم شده توسط نرمافزار
رژیم درمانی و آنالیز غذایی را بمدت یک هفته به اجرا در آورد .تحلیل داده ها نشان داد
که تفاوت معنیداری بین پیشآزمون و پسآزمون (رژیم غذای طراحی شده) در شاخص-
های درصد چربی ،دور سینه ،دور بازو ،دور ران ،پرش طول ایستاده ،پرش عمودی ،نیروی
پنجه دست و عضله های کمر و پاها ،پرس سینه ،تکرار بیشینه پا ،دراز نشست و بارفیکس
وجود دارد .بعالوه همبستگی مثبت و معنیداری نیز بین دور سینه و دور بازو ()r=۰/8۰
و دور سینه و دور ران ( )r=۰/87وجود داشت .بین متغیرهای عملکردی پنجه دست و
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لیفت دینامومتری ( ،)r=۰/7۵پرش طول و پرش عمودی ( )r=۰/8۲همبستگی مثبت و
معنیداری مشاهده شد ( .)p<۰/۰۵مولف کتاب نتیجه گرفت که یک هفته رژیم غذایی
متعادل از نظر انرژی و درشت مغذیها اگر متناسب با نیازهای فردی و نیازهای رشته
ورزشی طراحی و همراه با تمرینهای مناسب باشد حتی بدون استفاده از مکملهای غذایی
امکان دارد موجب بهبود ترکیب بدن ،مشخصههای پیکرسنجی و پیشرفت عملکرد
ورزشکاران بدنساز شود.
در تحقیقی دیگر توسط مولف کتاب ،طراحی و ارزیابی رژیم غذایی برای بازیکنان
فوتسال با استفاده از نرمافزار تغذیهای کامپیوتری انجام گرفت و غذای مصرفی آزمودنیها
بهمدت یک هفته با استفاده از نرمافزار رژیمدرمانی مورد آنالیز قرار داده شد و میزان
انرژی ،کربوهیدرات ،چربی و پروتئین آن مشخص شد .سپس رژیم غذایی بر اساس
نیازهای فردی آزمودنیها ( ۳۰۰۰کالری ۵۵ ،تا  ۶۵درصد کربوهیدرات ۲۰ ،تا  ۲۵درصد
چربی و  ۱۲تا  ۱۵درصد پروتئین) با نرمافزار رژیم درمانی طراحی شد و به مدت یک
هفته به آزمودنیها داده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که بین رژیم غذایی داده شده
و درصد چربی ،دور کمر ،دور باسن و دور ران رابطه معنیداری وجود دارد (.)p≥ ۰/۰۱
بین رژیم غذایی داده شده و وزن ،LBM ،BMI ،دور سینه ،دور بازو ودور مچ دست رابطه
معنیداری وجود نداشت ( .)P≤ ۰/۰۵بین رژیم غذایی مصرفی و اکسیژن مصرفی
استراحتی ،حداکثر اکسیژن مصرفی فعالیت ،پرش طول ایستاده ( ،)p≥۰/۰۵پرش
عمودی ،چابکی ایلینویز ،دوی سرعت  ۳۰متر رابطه معنیداری وجود داشت (.)p≥ ۰/۰۱
بین رژیم غذایی ودفع اوره ادرار رابطه معنیدار بود ( ،)p≥ ۰/۰۱ولی بین رژیم غذایی و
دفع کراتینین رابطهی معنیداری وجود نداشت ( .)P≤ ۰/۰۵با توجه به یافتههای پژوهش
میتوان این نتیجهگیری را کرد که یک رژیم متعادل از نظر انرژی ،درشت مغذیها و ریز
مغذیها که نیازهای روزانه ورزشکاران را متناسب با ویژگیهای فردی ،رشته ورزشی و
حجم و شدت تمرینات ،تأمین کند ،موجب بهبود عملکرد ،ویژگیهای فیزیولوژیک ،ترکیب
بدن و آنتروپومتریکی ورزشکاران میشود.
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روش کاهش وزن در ورزشکاران (عمومی)

دستورالعملهايی جهت کاهش چربی بدن

مقدار متوسط کالری مورد نیاز روزانه در پسران نوجوانان غیرورزشی در حدود
۳۰۰۰کیلوکالری و در نوجوانان دختر غیرورزشی در حدود  ۲۰۰۰کیلوکالری است .اگر
مقدار مصرف انرژی روزانه پسر نوجوان ورزشکار نیز همان  ۳۰۰۰کیلوکالری باشد ،وزن
بدنش ثابت باقی میماند .هرچند اگر چنین فردی بدون تغییر در کالری مصرفی همه روزه
ساعتی به کوهنوردی بپردازد هزینهی انرژی او بین  ۶۴۲و  7۹۲کیلوکالری بیشتر از
انرژی مصرفی او است ،و لذا ،وزن بدنش کاهش پیدا میکند .مقدار کاهش ممکن است
بر حسب مدت زمان الزم جهت تحلیل یک پوند چربی خالص که به طور تقریبی دارای
 ۳۵۰۰کیلوکالری محاسبه گردد .در این مورد به یک روز وقت جهت از بین رفتن یک
پوند چربی نیاز است و در مورد مردان و زنان ورزشکار خیلی فعال ،مقدار کالری مرد نیاز
روزانه ممکن است به ترتیب به مقدار  ۵۰۰۰الی  ۶۰۰۰کیلوکالری و  ۳۵۰۰الی ۴۵۰۰
کیلوکالری بیشتر باشد .اگرچه ممکن است این مقادیر بیش از اندازه زیاد باشد ولی به
خاطر داشته باشید که مقدار انرژی مصرفی روزانه نیز زیاد است (مثالً ،یک دوی ۲۶/۲
مایل ماراتن تقریباً به  ۲۵۰۰الی ۲8۰۰کیلوکالری نیاز است).
)500 calories/day x 7 days/week = 3500 calories/week (1 pound
)1000 calories/day x 7 days/week = 7000 calories/week (2 pounds

رژیمهای غذایی کم کالری بدون برنامه افزایش فعالیت میتواند تا  ۲۵درصد از وزن
تودهی بدون چربی و  7۵درصد از بافت چربی را کاهش دهد ولی توام کردن رژیم کم
کالری و فعالیت موجب کاهش  %۱۰۰از توده چربی میشود .در فعالیتهای هوازی بیشتر
انرژی مورد نیاز از بافت چربی تامین میشود لذا برای کاهش وزن توصیه میشود تا
فعالیتهای هوازی بمدتی بیش از نیم ساعت در روز انجام شود .افزایش شدت فعالیت
موجب افزایش انرژی مصرفی میشود .لیکن سهم استفاده از چربی کاهش مییابد.
اثر دراز مدت تمرین بدنی منظم و شدید چشمگیر است و میزان سوخت و ساز پایه
را افزایش می دهد .بنابراین به مدت چند ساعت پس از تمرین ،بدن  ۱۵درصد بیش از
حد معمول کالری مصرف میکند و اگر این مقدار را به کالریهای مصرف شده در طی
تمرین اضافه کنیم ،مقدار قابل توجهی بدست خواهد آمد.
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در دو هفته ابتدایی پیروی از یک رژیم غذایی کم کالری ،تا 7۰درصد از میزان کاهش
وزن اولیه به صورت کاهش آب بدن است .دلیل این پدیده استفاده از قابل دسترسترین
سوخت بدن یعنی گلیکوژن ذخیره شده در ماهیچه ها و کبد است و چون به ازای هر گرم
گلیکوژن  ۲/7گرم آب آزاد میشود بنابراین در دو هفته نخست استفاده از رژیم کم کالری،
ممکن است هر هفته سه یا بیش از سه کیلو وزن کم شود .این مقدار کاهش وزن بسیار
چشمگیر است و فرد را تشویق میکند که به رژیم گرفتن ادامه دهد .پس از هفته دوم
استفاده از رژیم کم کالری ،بدن بیشتر از چربیها مصرف میکند و به دلیل اینکه هر گرم
چربی  ۹کالری انرژی تامین میکند ،کم کردن چربی به زمان طوالنیتری نیاز دارد .از
این پس دشوارترین بخش رژیم کاهش وزن آغاز می شود .زیرا پس از دو هفته ،میزان
کاهش آب بدن کمتر می شود.در این دو یا سه هفته وفادار ماندن به رژیم غذایی مورد
نظر چندان ساده نیست .زیرا سرعت کاهش وزن رو به افول گذاشته و همین برای دلسرد
کردن فرد از ادامۀ رژیم کافی است.
پس از به پایان رسیدن دو یا سه هفته نخست رژیم ،ورزش کردن دارای اهمیت
بیشتری میشود .زیرا از این زمان به بعد بدن تبدیل پروتئین موجود در بافتهای بدون
چربی به انرژی را آغاز میکند و برای جبران کاهش متابولیسم پایه نیاز به افزایش فعالیت
بدنی است .اگر فرد در هنگام تبعیت از رژیم کم کالری ورزش نکند ،تودهی ماهیچهای
وی کاهش خواهد یافت.
یکی از خطر هایی که تجویز فعالیت برای کاهش وزن بهمراه دارد ،نداشتن توصیه و
پایش غذایی است .زیرا افزایش فعالیت موجب افزایش احساس گرسنگی و افزایش اشتها
شده و بدون رعایت رژیم غذایی مناسب نمیتوان به اهداف مورد نظر دست یافت.
کاهش  ۳۵۰۰کالری از طریق رژیم یا افزایش فعالیت میتواند یک پوند ( ۴۵۳گرم)
از وزن توده چربی بدن را کاهش دهد .بهترین شیوهی کاهش وزن ،تغییر در عادتهای
غذایی و افزایش فعالیت در مدت طوالنی است.
ضمن اینکه ورزشکاران مرد و زن به ترتیب دارای چربی تخمینی بدن کمتر از 7
درصد و  ۱۲درصد هستند ،نمیباید نگران چربی از دست رفته بدن باشند .بسیاری از
افرادغیرورزشی و سایر ورزشکاران به ضرورت از دست دادن چربی پی خواهند برد .در
موردقهرمانان «دارای چربی اضافی» ممکن است بخواهند وزن خود را افزایش داده و یا
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الاقل وزن بدون چربی خود را حفظ کنند .دستورالعمل های زیر میتواند در رسیدن به
این اهداف کمک نماید:
 بایستی به خاطر داشت که جهت از دست دادن یک پوند (حدود  ۴۵۰گرم) چربیخالص نیاز به یک هزینه انرژی  ۳۵۰۰کیلوکالری اضافی است.
 توصیه میگردد تا کسر کالری روزانه از  ۲۰۰۰الی  ۲۵۰۰کیلوکالری یا  ۴پوندچربی در هفته فراتر نرود .یک کاهش وزن ایده آل عبارت از  ۲پوند در هفته است.
همچنین باید سعی گردد تا به تخمین مقدارکالری مصرفی و کالری هزینه روزانه بپردازیم.
 کسر کالری هم باید نمایندهی افزایش هزینهی انرژی و هم کاهش کالری مصرفیباشد .یک کمبود کالری که منحصر به محدود کردن رژیم غذائی شود ،می تواند سبب
کاهش وزن بدون چربی نیز گردد.
 درمورد اغلب قهرمانان ورزشی فعال ،حد پایین یک محدودیت تغذیه ای برابر استبا ۲۰۰۰کیلوکالری مصرفی روزانه .کاهش کالری کمتر از این سطح باید زیر نظر پزشک
انجام گیرد.
پژوهشها نشان داده که رابطهی معکوسی بین دریافت غذایی کلسیم و مقدار تودهی
چربی وجود دارد .این رابطه به طور عمده مربوط به کلسیم غذایی است تا مکملهای
کلسیمی .رابطه ی خوبی بین افزایش کلسیم غذایی و دفع چربی مشاهده شده است.
مصرف  ۵۰۰تا  ۲۰۰میلیگرم کلسیم در رژیم غذایی روزانه موجب افزایش  ۵تا  7گرم
چربی از مدفوع میشود .لذا رژیم غنی از کلسیم برای کاهش انرژی دریافتی توصیه نمی-
شود .ولی اهمیت رژیم با کلسیم کافی در افزایش دفع چربی قابل توجه است.
دستورالعملهایی جهت افزایش وزن بدون چربی

برای اغلب مردان افزایش وزن کار آسانی است .متأسفانه ،این افزایش وزن بیشتر روی
چربی بدن بوده که خود می تواند منجر به مشکالتی در سالمت افراد گردد .ایدهآل این
است که افزایش وزن باید وزن بدون چربی را تحت تأثیر قرار دهد .چنین افزایش وزنی
مورد عالقهی ورزشکاران و قهرمانان بوده ،چه وزن بدن چربی اغلب همبستگی مثبتی با
اجرای اعمال ورزشی دارد .هرچند درمورد بسیاری از قهرمانان افزایش و یا حداقل حفظ
وزن بدون چربی بدن در طی فصل طوالنی و سخت یک مسئلهی واقعی به حساب میآید.
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متذکر میشود که در فصلهای استراحت یا قطع تمرین ،آسیبهای ورزشی و
بازنشستگی ،ورزشکاران در معرض افزایش وزن ،به دلیل ازدیاد درصد چربی بدن قرار
دارند و انرژی دریافتی را بایستی با دقت با میزان فعالیت بدنی خود در این دورهها تنظیم
نمایند.
بر خالف تصور عمومی ،کاهش بافت چربی و افزایش تودهی عضالنی به طور همزمان
امکان پذیر است  .توازن بین انرژی مصرفی و کالری دریافتی از مواد غذایی کربوهیدراتی
و چربی همراه با افزایش تدریجی و بر اساس علم تمرین ،و پیشگیری از بیشتمرینی الزم
است .استفاده از تمرین های مختلف که با مصرف کافی پروتئین همراه باشد ،میتواند به
افزایش توده عضلههای فعال بیانجامد .متاسفانه تصور ورزشکاران و عموم بر این است که
منبعهای پروتئینی حیوانی با ارزشتر از منابع گیاهی هستند و عوارض مصرف زیاد
پروتئینهای حیوانی را در نظر نمیگیرند.
دستورالعملهائی جهت کاهش وزن در ورزشکاران

دانش پیکرسنجی وسنجش اندازه های بدن کاربرد مهمی در تربیت بدنی و ورزشهای
قهرمانی دارد .برخی ازآنها در مطالب قبل مورد بحث قرار گرفت .یکی دیگر از این کاربردها
سر وزن بودن ورزشکار درکشتی است.
کاهش وزن زیاد سبب ضعف توانائیها وقابلیت های شرکت در مسابقه شده و به طور
شدیدی روی سالمت فرد موثر است .کشتی گیران جهت کم کردن وزن خود از روشهای
گوناگونی مشتمل بر امساك در خوردن غذا ،اجتناب از مایعات و عرق کردن بهره می
گیرند .استفراغ ،استفاده از اطاقک های داغ ،پوشش های الستیکی و تمرینهای ورزشی
از جمله روشهای مورد استفاده میباشند .در بررسی اخیر مقاله های تحقیقاتی کالج
آمریکائی طب ورزشی چنین نتیجهگیری شده که اثرات هریک و یا ترکیبی از این روشها
اغلب همراه است با )۱ :کاهش قدرت عضالنی )۲ ،کاهش زمان انجام فعالیت (ورزشکار
قادر به انجام کار طوالنی نیست) )۳ ،حجمهای کمترپالسما و خون )۴ ،کاهش عمل قلب
هنگام فعالیت در شرائط زیر بیشینه )۵ ،مصرف اکسیژن کمتر ،بویژه هنگامی که امساك
در غذا بخشی بحرانی از برنامه کاهش وزن را تشکیل میدهد )۶ ،خراب شدن مکانیزم
تنظیم گرما )7 ،کاهش جریان خون کلیوی و حجم خون تصفیه شده توسط کلیه )8 ،کم
شدت ذخائر گلیکوژنی کبد و  )۹افزایش مقدار الکترولیتهای خارج شده از بدن .برخی
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از پژوهشهها گویای آن است که کاهش وزن از طریق کم آبی بدن به مقدار  ۲درصد یا
بیشتر منجر به تضغیف عملکرد ورزشی میگردد .تغذیه های نیمه گرسنگی طوالنی ،برنامه
های غذائی نامتعادل و عرق کردن زیاد همراه با کم آبی بدن می تواند سبب آسیبهای
شدید به ورزشکار شود.

شکل  .33دگرگونی چربی زير پوستی قبل و بعد از تمرينهای ورزشی

به منظور کاهش وزن بدن به طوریکه سالمت ورزشکار حفظ شده و کارایی او کاهش
نیابد ،انجام اقدامات ذیل توصیه می شود:
کاهش مصرف مواد غذایی چرب مانند:کره ،مارگارین ،سس مایونز ،شیر و لبنیات پر
چرب.
تامین انرژی الزم برای فعالیت ورزشی توسط کربوهیدرات ،حتی رژیم غذایی کاهش
وزن نیز مقدار کافی.
کربوهیدرات برای تامین انرژی الزم برای فعالیت ورزشی داشته باشد .مواد غذایی
مانند:برنج ،ماکارونی ،نان و سیب زمینی برای این منظور توصیه می شوند.
کاهش میزان انرژی غذای دریافتی از طریق کاهش حجم و انرژی وعده های غذایی
به ویژه شام .الزم به ذکر است که حذف وعده های غذایی بخصوص صبحانه به منظور
کاهش وزن توصیه نمی شود.
مقدارکاهش وزن مناسب برای زنان ۰/۵کیلوگرم در هفته و برای مردان ۰/۵تا  ۱کیلو
گرم در هفته است.
افزایش فعالیت های ورزشی به ویژه ورزش های بلند مدت که موجب مصرف چربی
به عنوان منبع انرژی می گردد ،توصیه می شود.
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استفاده از روش های سریع کاهش وزن مانند روش کاهش آب بدن از طریق تعریق
در سونا ،پوشیدن لباس پالستیکی و تمرین در هوای گرم  ،مصرف قرص های ادرار آورو
روش مشابه به هیچ وجه توصیه نمیشود زیرا این عمل نه تنها عملکرد ورزشی را کاهش
می دهد بلکه سالمت ورزشکاران را نیز به خطر می اندازد.
برای هر پوند ( ۴۵۰گرم) کاهش بافت چربی ،بایستی  ۳۵۰۰کالری ازدست داد ،به
عبارت دیگر برای کاهش هر یک کیلوگرم بافت چربی حدود  78۰۰کالری کمتر از قبل
مصرف نمود .این نکته الزم به تذکر است که این فرمول در ابتدای رژیمهای کاهش وزن
قابل استفاده است .لیکن بتدریج با کاهش جبرانی متابولیسم پایه الزم است تا بتدریج
انرژی رژیم را کمتر از قبل نمود .در نتیجه جبران این تغییر انجام و کاهش وزن یکنواخت
صورت گیرد .امروزه از روش دینامیکی برای کاهش وزن استفاده میشود و امکانات آنالین
و برنامه اکسل برای سهولت محاسبه در اختیار همه قرار گرفته است[.]۲۴
تاثیر کاهش وزن بر ورزشکاران

در حال حاضر یافتههای اندکی در مورد اثر کاهش چربی بدن بر بهبود عملکرد ورزشی
به ویژه در سطوح حرفه ای موجود است .البته از دیدگاه علم مکانیک ،چربی اضافی در
بدن به منزله افزایش بار مکانیکی است که باید برای انجام ورزش جابجا شود .پژوهشها
نشانگر ارتباط منفی میزان بافت چربی با فعالیت ها و حرکات ورزشی توام با جابجایی
فیزیکی (نظیر پرش ارتفاع و دویدن) می باشند .از دیدگاه متابولیکی ،افزایش میزان چربی
بدن با کاهش توان و ظرفیت فعالیت فیزیکی و افزایش هزینهی انرژی یا انرژی مصرفی
در حین فعالیت بدنی مرتبط است .اثر منفی سطوح باالی چربی بر عملکرد ورزشی در
برخی از رشته های ورزشی به خوبی نشان داده شده است .
در مطالعهای مشخص شده که عملکرد دوندگان دارای اضافه وزن تا حدود  ۳۰درصد
کاهش مییابد .یافتههای مطالعه دیگری گواه آن است که افزایش  ۲کیلوگرم در بافت
چربی موجب  ۱/۵ثانیه تاخیر در زمان و عقب افتادن ورزشکار به میزان  ۲۰متر در ورزش
دوچرخهسواری گردیده و در دوچرخهسواری به مسافت  ۴۰کیلومتر موجب  ۱۵ثانیه
تاخیر زمانی و  ۱8۰۰متر تاخیر مسافتی میگردد .ولی این تاثیرات منفی ناشی از اضافه
وزن نمیتواند دلیل قانع کنندهای برای به کارگیری روشهای غیرعلمی و مضر برای
کاهش وزن بدن باشد .برای درك بهتر این موضوع در ادامه دانستنیهایی پیرامون اثرات
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منفی ناشی از کاهش وزن غیراصولی و با استفاده از روشهای غیرعلمی بر سالمتی و
موفقیت ورزشی ورزشکاران ذکر گردیده است .
از نظر عامهی مردم ،ورزشکاران آدمهایی هستند که وزن بدن آنها در محدودهای
مشخص تنظیم و به آسانی حفظ میگردد .این تصور همواره صادق نبوده و بر اساس
پژوهشهای متعدد ،ورزشکاران برای کاهش و یا افزایش وزن و بافت چربی در بدن خویش
با مشکل فراوانی مواجه هستند .اغلب افزایش وزن و یا چربی در بدن برای سالمتی فرد
زیانبار میباشد ،ولی به طور معمول میزان چربی مطلوب و مورد قبول برای ورزشکاران
کمتر از مقدار در نظر گرفته شده برای افراد عادی است.
ورزشکاران و مربیان آنها همانند سایر گروههای جامعه در معرض برداشتهای غلط
و اطالعات نادرست پیرامون رژیمهای غذایی و وزن بدن میباشند .در برخی موارد،
روشهایی که توسط این افراد برای کاهش وزن به کار میروند ،نادرست و زیان آور
میباشند .
عالوه بر این کاهش وزن ،بیش از حد طبیعی در برخی رشتههای ورزشی نظیر
ژیمناستیک نمایشی ،برای سالمت فرد مضر است و احتمال بروز آسیب به عملکرد ورزشی
و حتی پیدایش آثار روانشناختی را در پی دارد.
عارضههای کاهش وزن نادرست بر ورزشکاران

کاهش توده بدون چربی بدن و کاهش میزان متابولیسم استراحت:

کاهش وزن بر اثر کاهش دریافت غذایی ،به طور معمول موجب کاهش میزان
متابولیسم استراحت میشود و این شرایط ادامهی روند کاهش وزن فرد را مشکلتر خواهد
نمود .از آنجا که ورزش موجب حفظ و یا افزایش توده بدون چربی بدن میگردد ،انتظار
میرود در ورزشکارانی که قصد کاهش وزن دارند ،افت متابولیسم استراحت مشابه با آنچه
در افراد چاق روی میدهد ،مشاهده نشود ،ولی بر اساس اندك پژوهشها موجود،
ورزشکارانی که تحت برنامه غذایی کاهش وزن قرار میگیرند ،حتی با انجام فعالیتهای
شدید قدرتی نظیر پرورشاندام نیز افت و کاهش متابولیسم استراحت را تجربه مینمایند.
این کاهش در ورزشکارانی که حداقل میزان انرژی را دریافت مینمایند ،بیشتر است.
به طور خالصه میتوان گفت کاهش وزن حاد در محدوده  ۵درصد از وزن بدن،
میتواند به عملکرد ورزشکار آسیب وارد نماید .این کاهش عملکرد در آزمونهای مربوط
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به فعالیتهای تکرارپذیر و با سرعت زیاد بیشتر مشاهده میگردد .کاهش عملکرد طی
فصل مسابقات میتواند به دلیل کاهش بافت بدون چربی پدید آید .بسیاری از ورزشکاران
نیز اعتقاد دارند که کاهش وزن بدن به عملکرد آنان آسیب خواهد زد.
کاهش وزن در ورزشکاران جوان

ترکیب بدن ورزشکاران جوان ،تحت تأثیر رشد و بلوغ آنهاست .با در نظر گرفتن برخی
استثناها ،می توان گفت که ورزشکاران جوان در هر دو جنس در باالترین میزان رشد قد
و توده بدن قرار دارند .برخی استثناها در اسکیت بازها و ژیمناست ها دیده میشود.
ورزشکاران مرد جوان بلوغ زودتری دارند .بلوغ اولیه در مردان در ارتباط با اندازه ی بیشتر
 ، FFMقدرت بیشتر و درصد چربی کمتر است .افزایش قدرت بدنی برای آنها یک امتیاز
محسوب میشود .زنان ورزشکار حرفه ای بلوغ دیرتری را نسبت به همساالن خود دارند و
در نتیجه فیزیک باالتر و درصد چربی پائینتر موجب بهبود عملکرد آنها می شود .البته
باید تفاوتهای فردی را مهم دانست .همانطور که گفتیم میزان چاقی زیاد ،میتواند تأثیری
منفی بر عملکرد ورزشکارانی که به فعالیتهایی که به تحرك بیشتری نیاز دارند ،می-
پردازند ،بگذارد .مانند دویدن ،پریدن و ...در مقابل فعالیت هایی مثل پرتاب دیسک و
تیراندازی.
مربیان و ورزشکاران جوان اغلب بر کنترل وزن چاقی تأکید دارند .تخمین میزان
چربی نسبی جوانان در ورزشهای مختلف نسبت به داده های دیگر افراد غیر ورزشکار
سنجیده میشود .تخمینها را براساس میزان تراکم بدن میزنند .با در نظر گرفتن
استثناها ،به طور کلی ورزشکاران مرد درصد چربی کمتری را نسبت به افراد غیر ورزشکار
هم سال دارند.
در مقابل درصد چربی در ورزشکاران زن به طور منطقی در بزرگسالی پایدار است .اما
با افزایش سن ثابت می ماند .پس می توان گفت زنان درصد چربی بیشتری دارند .ولی
این میزان در افراد ورزشکار در بزرگسالی ثابت است در حالی که در افراد عادی با افزایش
سن زیاد میشود.
برای ارزیابی میزان هیدراسیون یا میزان آب بدن ورزشکاران کشتیگیر ،در آمریکا
مقررات سختگیرانهای اعمال میشود .در این خصوص قبل از وزنکشی و بمنظور
اطمینان از هیدراسیون بدن ،آزمایش چگالی نسبی ادرار به وسیله دستگاه رفرکتومتر و
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به منظور تعیین درصد چربی بدن و تعیین ترکیب بدن از دستگاههای تعیین ترکیب
بدن  ،ترازو ،قدسنج و کالیپر استفاده میشود .نمونه ادرار ( ۳۰-۲۰میلیلیتر) توسط دستگاه
رفرکتومتر بمنظور تعیین چگالی نسبی ادرار گرفته شده و چگالی نسبی ادرار بایستی
مساوی یا کمتر از  ۱/۰۲۵باشد .اگر درصد چربی در پسران کشتیگیر کمتر از  %7و در
دختران کمتر از  %۱۲باشد ،ورزشکار به پزشک تیم برای بررسی جهت ارائه یا عدم ارائهی
مجوز مسابقه معرفی میشود .همچنین اگر کاهش وزن ورزشکار نوجوان در طی دو هفته
متوالی بیشتر از  ۱/۵درصد باشد ،مجوز ادامه تمرینها یا مسابقه را با وزن فعلی نخواهد
داشت.
کاهش وزن در ورزشکاران جوان و بالغ

درصد چربی زنان بیشتر از مردان است .تفاوتهای موجود در محتوای مواد معدنی
استخوانها در بین آمریکائیهای سیاه پوست و سفید پوست اندازه گیری و ثبت شد .زنان
سیاه پوست توده های ماهیچه اسکلتی بزرگتری را نسبت به زنان هم سال سفیدپوست
خود داشتند .تفاوت در قسمت فوقانی بدن بیشتر از قسمت تحتانی نمایان است .در پاها
این مقایسه تقریبا برابر است .اما توده های ماهیچه های اسکلتی پاها کمی بزرگتر از
سفیدپوستان است .طول بازوی بزرگتری نیز دارند .درصد چربی تخمین زده شده در
ورزشکاران فوتبالیست در سیاه پوستان کمتر از سفیدپوستان است.
ورزشکاران جوان و بالغ دومیدانی

داده هایی که در مورد ترکیب بدن و فیزیک ورزشکاران دو میدانی به دست آمده و
پژوهش های انجام گرفته در مورد آنها بیشتر از سایر ورزشکاران است و می تواند در ۴
ایده کلی خالصه شود:
 -۱شناسایی استعداد و انتخاب افراد
 -۲عالقه به رشدو ترکیب بدن و ویژگی های اصلی ورزشکاران جوان
 -۳رواج دویدن در مسافت های زیاد در کودکان و بزرگساالن
 -۴عالقه به شکل قیاسی و رقابتی ورزشکاران
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این داده ها اغلب بر اساس تخمین درصد چربی و( BDدانسیته بدن) می باشد .این
تخمینها براساس پرش و پرتاب دیسک نیست .بیشتر نمونه های ورزشکاران پرش از مانع
و دوی سرعت ممکن است درصد چربی کمتری از اوایل جوانی تا اواخر آن را نشان دهد.
در مقابل در ورزشکاران زن درصد چربی ثابت میماند و هیچ تغییری نمیکند  .در
ورزشکاران استقامتی ،ورزشکاران درصد چربی کمتری را نشان میدهند .تخمین درصد
چربی در ورزشکاران پرشی بسیار کمتر از کسانی است که وزنه پرتاب میکنند .بطور
معمول درصد چربی با افزایش سن کاهش می یابد .با مقالهی پژوهشی که بین زنان و
مردان ورزشکار پرشی با زنان و مردان ورزشکاری که پرتاب وزنه میکردند صورت گرفت،
مشخص شد که پرش کاران درصد چربی کمتری را نسبت به پرتاب وزنه ای ها داشتند
که شاید این عامل منعکس کننده حجم بیشتر توده های آنهاست.
با روشهای موجود برای سنجیدن درصد چربی بین بزرگساالن دومیدانی کار  ۲نکته
باید مورد توجه قرار گیرد :اوال ،کاهش درصد چربی که به همراه رشد و بلوغ جنسی در
مردان رخ میدهد.
دوم ،کاهش درصد چربی در ارتباط با آموزش های منظم است.
زنان دو میدانیکار ،درصد چربی کمتری را نسبت به سایر ورزشکاران نشان می دهند.
این درصد چربی در ورزشکارانی که در مسافتهای طوالنی می دوند ،بسیار پائینتر است.
کاهش وزن در ورزش کشتی

کاهش وزن سریع در کشتیگیران میتواند موجب کاهش آب بدن ،گلیکوژن و بافت
عضالنی شود ولی به دلیل مدت بسیار کم ،تغییر بسیار ناچیزی بر بافت چربی بدن دارد.
شرایط مختلف دهیدراسیون بر بدن تاثیر متفاوتی را به وجود میآورد .محققان معتقدند
که اولین اثر دهیدراسیون بر سیستم عصبی اعمال میشود و این دلیل افت توان در ورزش
میباشد .برخی تحقیقات نیز کم آبی را علت افت ظرفیتهای عملکردی و عامل اختالل
در راههای متابولیسم انرژی و دفع گرمای بدن اعالم میکنند.
بیگارد و همکاران )۲۰۰۱( ،اثرات دهیدراسیون و رهیدراسیون پس از آن را بر EMG

در حین انقباضه ای عضالنی خسته کننده بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که
دهیدراسیون خستگی عضالنی را افزایش می دهد و با تغییر در دادههای  EMGرابطه
مستقیم دارد .همچنین ،گزارش شده که  ۴/۹درصد کاهش وزن بدن بر روی گشتاور
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ایزوکینتیکی و مقدار کار کشتیگیران اثر منفی میگذارد .جودلسون و همکاران ()۲۰۰7
با بررسی اثرهای دهیدراسیون بر عملکرد ورزشی گزارش کردند که با کاهش  ۲درصد از
آب بدن ورزشکاران استقامتی ،عملکرد هوازی به شدت تحت تاثیر قرار میگیرد .اوپیک
و همکاران ( )۱۹۹۶با بررسی اثرات کاهش وزن سریع بر ظرفیت عملکرد متابولیک و
نیروی ایزوکینتیکی در کشتیگیران گزارش کردند که  ۵/۱تا  ۵/۶درصد کاهش وزن بدن
موجب کاهش حجم خون به مقدار  7/۴الی  ۱۴/8درصد میشود و عملکرد ایزوکینتیکی
و متابولیکی عضله چهار سررانی را کاهش میدهد.
مولف در تحقیقی ،اثر  ۲/۵درصد کاهش وزن سریع بر عملکرد کشتیگیران نوجوان
را بررسی نمود و نشان داد که کاهش سریع  ۲/۵درصد وزن بدن موجب اختالل معنیداری
در نیروی ایزومتریک پنجه دست ( ،)p<۰/۰۰۱سرعت ( )p<۰/۰۵و زمان عکسالعمل
شنیداری ( )p<۰/۰۵شده و پس از  ۱۶ساعت ریکاوری همچنان نیروی ایزومتریک پنجه
دست ( ،)p<۰/۰۰۱آزمون سرعت ( )p<۰/۰۰۵و عکسالعمل شنیداری ( )p<۰/۰۵تفاوت
معنیداری با حالت پایه داشت و همچنین انعطاف پذیری تنه ( )p<۰/۰۵و آزمون پله
کویین ( )p<۰/۰۰۵نیز به طور معنیداری تغییر یافته بود .با توجه به نتایج این تحقیق
میتوان نتیجه گرفت که  ۲/۵درصد کاهش وزن سریع ،تاثیرات منفی قابل مالحظه و
معنیداری بر آزمونهای عملکردی و آمادگی جسمانی کشتیگیران نوجوان دارد که حتی
با  ۱۶ساعت ریکاوری به حالت اولیه برگشت نمیکند.
اندازه بدن  ،وزن و کاهش آن در کشتی بسیار مهم است .مربیان همه ی راهنماییهایی
را به ورزشکاران در خصوص حداقل وزن و قوانین وزن می دهند:
هر ورزشکار باید از یک برنامه ی مدیریت وزن استفاده کند .میزان چربی بدن نباید
در مردان کمتر از  7درصد و زنان کمتر از  ۱۲درصد ارزیابی شود و برنامه ی کاهش وزن
باید فراتر از  ۱/۵در صد در هفته نرود.
دانشکده ی آمریکایی علوم ورزشی توصیه های زیر را به کشتی گیران جوان می دهد:
ترکیب بدنی هر کشتی گیر قبل از هر فصل با روشهای معتبر اندازه گیری شود.
ورزشکاران  ۱۶سال و جوانتری که چربی کمتراز  ۰/7درصد و باالتر از  ۱۶سال که چربی
زیر  ۰/۵درصد دارند باید از داروهای پزشکی استفاده کنند تا اجازهی رقابت داشته
باشند.کشتی گیران زن به حداقل  ۱۲تا  ۱۴درصد چربی احتیاج دارند .از  ۵درصد چربی
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به عنوان حداقل چربی مجاز استفاده می شود .یک روش کلیدی برای دادن توصیه ،توجه
به نتایج برآورد ترکیبات بدن است.
کاهش وزن در کشتی گیران

متاسفانه امروزه رژیم ها و روش های نادرست کاهش وزن در کشتی گیران روز به
روز بیشتر شده و حتی مرگ و میر ناشی از کاهش وزن نادرست در کشتی گیرها در
بسیاری از کشورها رو به افزایش است .مرگ سه کشتی گیر دانشگاهی در سال ۱۹۹7
موجب شد ،راجع به روشهای کاهش وزن مورد استفاده توسط کشتی گیران بررسی
بیشتری صورت پذیرد .جف ریز دانشجوی دانشگاه میشیگان که برای کاهش وزن و
رسیدن به وزن مناسب در دمای  ۳۳درجه ی  Cتمرین میکرد ،بر اثر اختالل عملکرد
قلب و کلیه درگذشت .بیلی سیلور ( ۱۹ساله و برنده ی سه دوره مسابقات فلوریدا) از
دانشگاه کامبل و جوزف الروزا ( ۲۲ساله) از دانشگاه ویسکانسین در زمان کاهش وزن به
منظور رسیدن به وزن مناسب ،جان باختند.
پیامد این مرگ و میرها  ،دست کاری اصول تغییر وزن (استفاده از مکمل ها ،آب
زدایی و روزه داری) بود .نتیجه ی مهم این مباحث ،بهبود دانستههای مربیان درباره
کاهش وزن ،تغذیهی ورزشی ،رژیم تمرینی ،آب زدایی و ترکیب بدن بود .در پیمایش
مربیان کشتی نشان داده شد که بسیاری از آنها اطالعات و دانش کمی برای راهنمایی
ورزشکاران جوان دارند .دانشکده ی آمریکایی پزشکی ورزشی در مورد کاهش وزن کشتی-
گیران موارد زیر را بیان کرده است .به رغم وجود شواهدی درباره ی عوارض کاهش وزن،
این امر (کاهش وزن) در بین کشتی گیران رایج است .کاهش وزن اثر معکوسی بر عملکرد،
سالمت جسمانی و رشد و تکامل طبیعی دارد ACSM .به منظور افزایش سطح دانش
مربیان و ورزشکاران و کاهش خطرهای ناشی از روش های رایج کاهش وزن ،معیارهایی
را برای آموزش مربیان و کشتی گیران در خصوص رفتارهای تغذیه ای و کنترل وزن و
رساندن کشتی گیران به وزن مناسب تدوین کرده است.
هدف اصلی راهبرد کاهش وزن این است که ورزشکار در شب وزن کشی به وزن
مناسب برسد و پس از وزن کشی بر وزن خود بیافزایند .در پیمایش روش های کاهش
وزن کشتی گیران نشان داده شد ۴۰ ،درصد آنها از اصول  NCAAاستفاده کرده و خطر
کاهش وزن را به حداقل رسانده اند .اگرچه این یافته ها مثبت هستند ،اما تعداد زیادی از
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کشتی گیران همان روش های پرخطر پیشین را دنبال می کنند .متاسفانه مدرکی وجود
دارد که نشان می دهد ،کشتی گرفتن با وزن کمتر از حد طبیعی موفقیت کشتی گیر را
به همراه ندارد .همچنین ،نشان داده شده است ،افزایش وزن پس از وزن کشی در موفقیت
فرد مهم است .در مطالعهای که افزایش وزن نسبی کشتی گیران را بررسی نمود ،مشخص
شد ،کشتی گیران سنگین تر ۵7 ،درصد موفق ترند .مطالب بسیاری درباره ی روشهای
کاهش وزن کشتی گیران وجود دارد.
برخی محققان پیشنهاد میکنند ،سوء تغذیه موجب تغییر ترشح هورمون رشد در
کشتی گیران می شود و ادامهی این روند در طی ماهها ،اختالالت پایدار رشد را به همراه
دارد .مطالعهای دیگر نشان داد ،محدودیت رژیم غذایی موجب کاهش پروتئین و عملکرد
عضله میشود .این یافته توسط یافتههایی که نشان می دهند ،کاهش وزن ناشی از
محدودیت انرژی افت عملکرد بیهوازی کشتی گیر را به همراه دارد ،تایید میشود.
عملکرد کشتی گیرانی که غذای پرکربوهیدرات مصرف کردند بهبود یافت ،در حالی که
بهبود عملکرد کشتی گیرانی که از رژیم کم کربوهیدرات استفاده نمودند ،مشاهده نشد.
عالوه بر دگرگونی فیزیولوژیک حاصل از کاهش وزن سریع ،نشان داده شده است که
کاهش وزن سریع در کشتی گیران دانشگاهی سبب اختالل حافظهی کوتاه مدت میشود.
این حقیقت از پژوهشهای مربوط به ورزشکاران به دست آمده است و بر نتایج آنان
به طور منفی اثر دارد .کشتیگیران باید مالحظههای تغذیه ای زیر را مورد توجه قرار
دهند .تغییر وزن برای تندرستی و عملکرد زیان بار است .مدارك بسیاری نشان میدهد
که چرخهی وزن مرتبط با تغییر وزن (کاهش وزن پیش از وزن کشی و افزایش آن پس
از وزن کشی) خطرناك است و می تواند موجب تخلیهی گلیکوژن ،کاهش توده ی عضالنی،
کاهش هزینهی انرژی استراحت و افزایش چربی بدن شود .کاهش هزینه ی استراحت،
کاهش وزن کشتی گیر را با مشکل مواجه کرده و کشتی گیر را برای رسیدن به وزن
مطلوب به استفاده از رژیمهای غذایی محدودتر (خطرناكتر) سوق میدهد.
کشتی گیران و مربیان باید از روش قابل قبول (مانند آنچه توسط انجمن ورزش بین
مدرسه ای ویسکانسین پیشنهاد شده است) کسب وزن بهینه و پرهیز از مشکلهای مرتبط
با تندرستی و عملکرد استفاده نمایند .این روش ،هدف های قابل قبولی در مورد اطالعات
آموزشی تغذیه برای کمک به ورزشکار به منظور کسب وزن بهینه و درك خطرهای ناشی
از کاهش وزن غیر اصولی فراهم می کند .در این روش ،راهنمایی های رسیدن به وزن
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مناسب ،حداکثر میزان تغییر وزنی که در یک فصل می تواند روی دهد مشخص شده
است و به منظور جلوگیری از دگرگونی ناگهانی وزن در طول فصل ،وزن همواره کنترل
می شود.
کاهش وزن زیاد سبب ضعف تواناییها و قابلیت های شرکت در مسابقه شده و کاهش
بیش از حد شدیدا روی سالمت فرد موثر است .کشتی گیران جهت کم کردن وزن خود
از روشهای گوناگونی ،مشتمل بر امساك در خوردن غذا ،اجتناب از مایعات و عرق کردن
بهره می گیرند .استفراغ ،استفاده از اطاقک های داغ ،پوشش های الستیکی و تمرینات
ورزشی از جمله روشهای مورد استفاده می باشند .در بررسی اخیر مقاله های تحقیقاتی
کالج آمریکائی طب ورزشی چنین نتیجه گیری شده که تاثیر هر یک و یا ترکیبی از این
روشها عموما همراه است با :
 )۱کاهش قدرت عضالنی.
 )۲کاهش زمان انجام فعالیت ( ورزشکار قادر به انجام کار طوالنی نیست ).
 )۳حجم های کمتر پالسما و خون.
 )۴کاهش عمل قلب هنگام فعالیت در شرائط زیر بیشینه.
 )۵مصرف اکسیژن کمتر ،به ویژه هنگامی که امساك در غذا بخشی بحرانی از برنامهی
کاهش وزن را تشکیل می دهد.
 )۶خراب شدن مراحل تنظیم گرما.
 )7کاهش جریان خون کلیوی و حجم خون تصفیه شده توسط کلیه.
 )8کم شدن ذخائر گلیکوژنی کبد.
 )۹افزایش مقدار الکترولیت های خارج شده از بدن .برخی از تحقیقات گویای آن
است که کاهش وزن از طریق کم آبی بدن به مقدار  ۳درصدیا بیشتر منجر به تضعیف
عملکرد ورزشی می گردد .تغذیه های نیمه گرسنگی طوالنی ،برنامه های غذائی نامتعادل
و عرق کردن زیاد همراه با کم آبی بدن می تواند سبب آسیب های شدیدی به ورزشکار
شود.
بر طبق نظر شورای پزشکی ورزشی ،مقدار وزنی که یک کشتی گیر می تواند بدون
ضررو زیان از دست بدهد ،به جای حداقل وزن باید هماهنگ با سطح وزن موثر (سطح
وزنی که دارای باالترین عملکرد است)باشد .از دیدگاه علمی مشکل می توان حدود کنترل
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وزن بی خطر را تعریف کرد .بحث در این مورد همواره تاکید بر یک آزمون مناسب پزشکی
پیش از شرکت در مسابقه دارد .چنین برنامه ای متضمن سابقه و تاریخچه وزن افراد
مختلف بوده که به پزشک امکان می دهد تا قضاوت معتبرتری دربارهی مقدار وزنی که
یک پسربچه می تواند بدون خطر از دست بدهد داشته باشد.
شورای مذکور نسبت به تاکید این موضوع که نمی توان هیچ نوع جایگزینی در موارد
ذیل انجام داد اقدام عاجلی را به عمل آوردند :
 -۱یک تغذیه متعادل در یک سطح نگاهدارنده کالری.
 -۲مقدار متناسب مایعات مصرفی.
 -۳بازده انرژی زیاد به منظور کسب و حفظ وزن موثر هنگام رقابت ورزشی.
سرانجام  ،شورا چنین پیشنهاد نمود که وزن دلخواه داوطلبان کشتی را می توان به
بهترین وجهی از طریق طبیعی به دست آورد :
 -۱جوانان عالقه مند به کسب عنوان قهرمانی را نسبت به اهمیت آزمایشهای پزشکی
دوره ای و نتایج حاصل از یک برنامه بدنسازی عمومی ساالنه جهت استقامت قلبی
عروقی-ریوی ،کارایی عضالنی و آمادگی تغذیه ای تعلیم دهید.
 -۲بر پایهی این تعلیم هریک از کشتی گیران مشتاق را جهت شرکت در یک برنامه
سنگین بدنسازی در رابطه با نیازهای کشتی برای مدت حداقل  ۴هفته و به طور ترجیحی
 ۶هفته بدون تاکید روی سطح وزن آنها ترغیب نمائید.
 -۳در پایان این دوره و بدون تغییر در برنامهی تمرین عادی روزانه ،وزن آنها را در
حالت پیش از صبحانه و پس از دفع ادرار اندازه بگیرید.
 -۴این وزن را به عنوان حداقل وزن موثر جهت شرکت در مسابقه و سایر هدفهای
عملکردی مورد توجه قرار دهید.
 -۵پسربچه های عالقمند به کشتی و والدین آنها را نسبت به مفهوم کنترل وزن
توجیه کنید و آنان را جهت جلوگیری از کم و زیاد شدن آن نسبت به مقدار وزن موثر
آشنا سازید.
عارضههای کاهش وزن سریع
کم آبی در بدن موجب می شود هیپوگلیسمیا در خون به وجود آید و همین طور
موجب می شود که مصرف کربوهیدرات در بدن سریع و به صورت ناقص انجام شود که
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این موجب تجمع انسولین در خون و افت قند خون می شود و از طرف دیگر کاهش
جایگزینی کربوهیدرات مصرفی در بدن نیز موجب افت در عملکرد عضالنی بدن میشود.
نوآکس و همکاران )۱۹۹۱(۱،در برخی تحقیقات به این نتیجه رسیدند که کاهش وزن
 ۶-۵درصدی از طریق دهیدراسیون موجب هیپوگلیسمی در بدن میشود و قدرت بیشینه
را تحت تاثیر قرار میدهد .والیر و همکاران)۲۰۰۵(۲،
نتیجهی دیگری که در این تحقیق گرفته شد ،این بود که دهیدراسیون حاد بر سرعت
گروه فعال و گروه سونا تاثیر معنی داری نداشت .نتیجهی این پژوهش با سایر تحقیقات
هم خوانی ندارد .یافتههای پژوهشی مستقیم کمی در مورد شرایط هیدراسیونی مختلف
بر روی سرعت ورزشکاران انجام شده است .نتایج اکثر پژوهشهایی که انجام شده نشان
میدهند که دهیدراسیون بر استقامت هوازی و حداکثر اکسیژن مصرفی ورزشکاران تاثیر
گذار است .اما در مورد تاثیر مستقیم هیپوهیدراسیون بر سرعت نتایج ضد و نقیضی در
دسترس است.
دهیدراسیون خستگی موضعی را در بدن افزایش می دهد و خستگی موضعی موجب
می شود درك موقعیت فضایی بدن که از طریق حس عمقی به سیستم عصبی مرکزی
ارسال می شود ،کاهش یابد و موجب شود تا قدرت و سرعت و موقعیت مفاصل وضعیت
مناسبی قرار نگیرد .فوتبالیستهای بزرگسال وقتی در محیط گرمی که هیچ سازگاری
قبلی با آن نداشتند ،قرار میگیرند ،دهیدراسیون موجب می شود عملکرد مهارتی آنها
کاهش یابد (دریبل کردن) .دهیدراته شدن مایع درون سلولی .خستگی موضعی را در
عضالت افزایش می دهد و سبب افت در سرعت ورزشکاران می شود .در ضمن گزارش
شده است که دهیدراسیون موجب می شود تا زمان تصمیم گیری به هنگام ضربه پنالتی
افزایش یابد .که این موجب افزایش خطا در عمل می شد .اگر خستگی همراه با
دهیدراسیون باشد ،کنترل واحدهای حرکتی که در سرعت عمل کاربرد دارند ،ضعیف می
شوند .وقتی دهیدراسیون سریع رخ میدهد ،دفع گرما دچار مشکل می شود و موجب
افزایش دمای عمقی و افزایش غلظت خون می شود که برای سالمت ورزشکاران خطرناك
می باشد.

)Noakes et al. (1991
)Vallier et al. (2005
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نتایج نشان می دهند که دهیدراسیون ،جریان خون عضالنی را در طول تمرین کاهش
می دهد و حمل گلوکز در خون را کاهش می دهد و موجب تجمع الکتات در ورزشهای
طوالنی مدت و خستگی زودرس می شود .اما آلونسو ( )۲۰۰7به این نتیجه رسیدند که
کاهش جریان خونی که بر اثر دهیدراسیون در بدن رخ می دهد  ،در انتقال گلوکز و
چربیهای آزاد و دفع اسید الکتیک در طول فعالیت طوالنی با فشار متوسط ،تاثیری ندارد.
اما دهیدراسیون در طول فعالیت در گرما کربوهیدرات اکسیده شده و تولید اسید الکتیک
را افزایش می دهد.
آلونسو و همکاران )۲۰۰7(۱،به این نتیجه رسیدند که کاهش جریان خونی که بر اثر
دهیدراسیون در بدن رخ میدهد،در انتقال گلوکز و چربیهای آزاد و دفع اسید الکتیک
در طول فعالیت طوالنی با فشار متوسط ،تاثیری ندارد .اما دهیدراسیون در طول فعالیت
در گرما کربوهیدرات اکسیده شده و تولید اسید الکتیک را افزایش میدهد.
وان بیومنت )۱۹7۳(۲،متوجه کاهش  ۱۵الی  ۱۶درصدی در حجم پالسما بالفاصله
بعد از یک فعالیت کوتاه مدت با شدت بیشینه بر روی دوچرخه ارگومتر شد که این نکته
توام با افزایش ۶درصدی در اسموالریته خون افزایش هموگلوبین به میزان ۹/۶درصد.
هماتوکریت  ۹/7درصد و تعداد گلبول های قرمز به میزان  ۹/۲درصد بوده است.از این
روکاهش حجم پالسما به شدت و میزان تمرین وهمچنین سطح آمادگی افراد بستگی
دارد.
جیمز و همکاران )۱۹۹۹( ۳،تعیرات حجم پالسما را در  8مرد تمرین کرده ،طی
سطوح مختلف کم آبی در بدن بررسی کردند.گروه تجربی با کم آبی  ۲/8درصد از وزن
بدن.گروه دیگر با مصرف گلیسرول و گروه کنترل با  ۶۰درصد از حداکثر اکسیژن مصرفی
خودشان (  (%۶۰VO2 MAXفعالیت روی تردمیل را اجرا کردند .حجم پالسما با تزریق
ماده نشاندار و بر آورد از طریق هموگلوبین و هماتوکریت تعین حجم شد که یافتههای
آن با یکدیگر همسویی خوبی داشتند .نتایج تحقیق نشان داد که در سطوح کم آبی حجم
پالسما به طور فوق العادهای در طی و بعد از فشار گرمایی کاهش مییابد که بهتر است
حجم پالسما حفظ شود.
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)Alonso et al. (2007
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پلوتز و همکاران )۱۹۹۳(۱،دگرگونی حجم پالسما و عملکرد به دنبال تمرین مقاومتی
در  ۲۴ساعت بعد از تمرین بیشینه دوچرخه تعیین کردند 8 .مرد تمرین کرده دو تست
را جداگانه اجرا کردند و حجم پالسما بعد از تمرین با به کار بردن هموگلوبین و
هماتوکریت برآورد شد .کاهش  ۲۰درصدی در حجم پالسما بعد از تمرین وجود داشت
که تا  ۳ساعت به طور کامل به حالت اول برگشت .اما حجم پالسما  ۲۴ساعت بعد از
تمرین  ۲۰درصد از گروه کنترل بیشتر بود.
روستین و همکاران )۱۹۹8۲(،تاثیر تمرینات کوتاه مدت شدید را در وضعیت محیطی
طبیعی و گرم روی دگرگونی حجم پالسما بررسی کردند ۱۰ .مرد تمرین کرده فعالیتی
در  ۶ست با  ۱دقیقه فعالیت و  ۴دقیقه استراحت مابین دوره ها با  ٪۱۰۰VO2peakروی
دوچرخه ارگومتر اجرا کردند .نمونه ها فعالیت را دو بار در وضعیت محیطی گرم و محیط
معمولی اجرا کردند و هموگلوبین و هماتوکریت تعیین شد .حجم پالسما بعد از تمرین
کاهش معناداری داشت .هر چند تفاوت معناداری بین دو شرایط محیطی مختلف وجود
نداشت ،حجم پالسما  ۴۰دقیقه بعد از ریکاوری به طور معناداری افزایش پیدا کرد .بنابراین
در این تحقیق شرایط محیطی تاثیری روی اجرای بیشینه کوتاه مدت روی دوچرخه ندارد
و برگشت به حالت اول حجم پالسما به نوع ریکاوری بستگی دارد.
شوانت و همکاران )۱۹۹۱(۳،در یک مطالعه که بر روی  ۱۵مرد تمرین کرده انجام
دادند ،دگرگونی گلبول قرمز را قبل و چند نوبت بعد از دو ماراتن بررسی کردند و نتیجه
گرفتند که دگرگونی گلبول قرمز ناشی از دگرگونی حجم پالسماست .ایشان اضافه کردند
بالفاصله بعد از تمرین ،گلبولهای قرمز به واسطهی کاهش حجم پالسما حجم پالسما
دچار کاهش گردید .به نظر می رسد علت افزایش گلبولهای قرمز در بین دوندگان
استقامتی باشد.
کرایگ هوربس ویل )۱۹۹۳(۴،تحقیقی را انجام داد که در آن کاهش وزن ،بازیابی
سریع وزن ،دوره های تغیرات وزن و دلیل تاثیرات آن در میزان توانایئ فرد در انجام
مهارت و میزان متابولیسم ،زمان استراحت در کشتیگیران مورد مطاله قرار گرفته است.
بدون توجه به انجام مهارت اکثریت پژوهشها هیچگونه تفاوتی را در انجام فعالیت و مهارتی
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غیرهوازی و هوازی (وقتی که با هم مقایسه شوند) نشان ندادهاند .در تحقیقی که توسط
هیکنر وهورسویل )۱۹۹۱(۱انجام شد ،نتایج به دست آمده نشان دادکه کاهش وزن به
میزان چهار الی پنج درصد وزن بدن در یک جلسه تمرین کشتی توسط دانش آموزان
دبیرستانی موجب افزایش اندك در میزان هموگلوبین ،هماتوکریت و تعداد گلبولهای
قرمز خون شده است.
همچنین در تحقیقی دیگر که توسط هیگارد وهمکارانش در انگلستان انجام گرفت
نتایج به دست آمده نشان داد که کاهش وزن به میزان  %۵وزن بدن در یک جلسه تمرین،
موجب افزایش معنی داری در این عوامل شده(هموگلوبین ،هماتوکریت و تعداد گلبولهای
قرمز) اعالم شد که این امر ممکن است به دلیل کاهش حجم پالسما باشد که نتیجه آن
موجب بروز خستگی سریعتر در کشتیگیران شده واجرای مهارتها را دچار اختالل کرده
است.
هیکنر )۱۹۹۱(۲،تحقیقی در مورد کشتیگیران دانشجو انجام داد و نمونه های خونی
داوطلبان را در دقایق ۱و۳و ۵یک فعالیت شدید بدنی قدرتی  ۶۰دقیقه ای (تمرینات
ایزوکینتیک) قبل از کاهش وزن با نمونههای خونی اخذ شده بعد از کاهش وزن %۴/۵
درصدی مورد مقایسه قرار داده و ارتباط بین مقادیر هموگلوبین و هماتوکریت قبل و بعد
از کاهش وزن()۴%/۵را گزارش داد با وجود این که مقادیر فاکتورهای فوق قبل و بعد از
کاهش وزن مشاهده شد ولی میزان آنها قبل از کاهش وزن کمتر بود.
تحقیقی توسط اسکوت )۱۹۹۰(۳،در مورد تاثیرات فیزیولوژیکی تمرینات کاهش وزن
بر روی کشتیگیران دبیرستانی در امریکا انجام گرفت که یافته های این تحقیق نشان می
دهند کاهش حدود  %۵وزن بدن (بدون تغییر در نسبت چربی بدن) در کشتیگیرانی که
قبل از شرکت در رقابتها با انجام تمرینات ،وزن خود را کاهش می دهند (کاهش وزن
در ۱۲ساعت با استفاده از تمرین و سونا) ممکن است تاثیراتی بر میزان قدرت ،توان بی
هوازی ،ظرفیت بی هوازی ،انباشتگی اسید الکتیک و توان هوازی داشته باشد.در این مورد
دو عامل عمده وجود دارد که نتایج مشاهده شده را میتواند توضیح دهد .مسلم است که
کاهش وزن %۵وزن بدن بدون تغییر نسبت چربی بدن صورت میگیرد واین امرنشان
دهنده تفاوتی است که در حالت وزن طبیعی وپس از کاهش وزن وجود دارد تفاوت
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دیگری که در این بین وجود دارد ،تفاوت وزن طبیعی و وزن بدن بعد از کاهش آن است
که از طریق از دست دادن و کاهش مایعات بدن اتفاق میافتد.
یافتههای تحقیق سیکواوتا و همکارانش )۲۰۰۲(۱،در مورد جودکاران رقابتی نشان
داد ،گروهی که کاهش وزن زیادتری داشتند در مقایسه با گروهی که کاهش وزن کمتری
داشتند ،توان هوازی آنها کاهش یافت .نیلسن و کوبیا )۱۹8۱(۲،نیز کاهش ظرفیت هوازی
در نتیجه کاهش  ۶درصدی وزن بدن کشتیگیران را نشان داند .هیکنر و همکاران،
( )۱۹۹۱نشان دادند  ۴/۵درصد کاهش وزن بدن طی سه روز منجر به کاهش تحمل
الکتات میشود .محمد خانی )۱۳7۹( ،در پژوهش پیرامون اثر کاهش  ۴درصدی وزن
بدن به روشهای آبزدایی و رژیم غذایی ،تاثیر معنیداری بر استقامت قلبی تنفسی مشاهده
نکرد.
به طور کلی نتایج پژوهشهای انجام شده ،نشان میدهد که تکرار کاهش وزن سریع
و ایجاد کم آبی برای چندین بار در طول سال برای رسیدن به یک رده وزنی پایینتر،
میتواند تاثیر منفی بر عملکرد کشتیگیران داشته باشد و مواردی از وقوع خطر جانی بر
اثر کاهش وزن حاد نیز گزارش شده است .در زمینه اثرات کاهش وزن حاد بر تغیرات
سطوح پالسما نتایج پژوهشها صورت گرفته از نظر میزان کاهش حجم پالسما متفاوت
بوده و دامنه وسیعی از تغیرات حجم پالسما گزارش شده است .به عالوه اکثر این پژوهشها
افت قابل توجه عملکرد ناشی از کاهش سطوح پالسما را ،به دلیل تراکم خستگی موضعی
اعالم کردهاند .این در حالی است که در مورد فاکتورهای عملکردی قدرت و استقامت
هوازی نتایج متناقضی از اثرات کاهش حجم خون بر این فاکتورها گزارش شده است .در
یک گزارش تحقیقاتی نیز محققان اثرات کاهش وزن بر روی عملکرد را تحت تاثیر تفاوت-
های جنسی بیان کرده اند .همچنین برخی از پژوهشها با اشاره به این نکته که هیپو-
هیدارسیون ناشی از کاهش وزن حاد اثرات منفی بر سطوح هورمونی پالسما دارد ،افت
عملکرد ورزشی را به کاهش میزان متابولیسم تحت تاثیر این هورمونها نسبت دادهاند.

)Seikouhta, et al. (2002
)Nielson and Kubica. (1981
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تغذیه ورزشکاران

مربیان ،ورزشکاران و مدیران ورزشی کشور همگی نیازمند آخرین اطالعات روز ،در
زمینۀ ورزشکاران میباشند ،و به طور خاص موضوع تغذیۀ ورزشی یکی از جالب توجهترین
موضوعات دانش ورزشی امروز به شمار میرود .بدیهی است تفاوت بین یک برنده و سایر
رقبا به متغیرهایی چون هماهنگی عصبی ،عضالنی ،قدرتی ،استقامتی و تمرکز ورزشکار
بستگی دارد .کلیهی این متغیرها به اشکال گوناگون متأثر از خصوصیات فیزیولوژیکی و
سطح تغذیهای ورزشکار میباشند .متخصصان تغذیه معتقدند ،مواد غذایی همگی مثل
وسایل موسیقی یک سمفونی ارکستر عمل میکنند و به طور قطع یک مادهی مغذی به
تنهایی قادر به ایجاد شگفتی نخواهد بود .از آنجا که همگی ما دارای تفاوتهای
بیوشیمیایی خاص هستیم ،بنابراین برنامه تغذیهای مطابق با نیازهای شخصی خود
خواهیم داشت .به همین دلیل قبل از استفاده از هرگونه مکملی بایستی الگوی تغذیهای
بهینه ورزشکار ،با رژیم غذایی مطلوبی که شامل کربوهیدرات مرکب باال ،مقادیر متوسطی
پروتئین با کیفیت باال و چربی کم رقم خورده ،همراه باشد .در صورتیکه رژیم غذایی
متعادلی داشته باشید با کمک مکملهای غذایی ورزشی و با روشهای علمی تنظیم شده
میتوانید به مزایای زیادی برسید که در سالمت تغذیهای شما سودمند باشد .با یک نگاه
ظریف به رژیم غذایی قهرمانان باستانی میتوان آثار نکته بینی را در این زمینه دریافت.
گزارشهای قدیمی حاکی از آن است که در  ۵۰۰سال قبل از میالد گوشت به عنوان غذای
عمده ورزشکار قبل از دوهای ماراتن مرسوم بوده است .البته رژیم یونانیها و رومیها در
اصل گیاهی و شامل حبوبات ،میوه ،سبزیها و شراب رقیق شده بوده است .منبع مصرف
گوشت در یونان بز و در روم خوك بود.
ورزش زمانی می تواند تأثیر و کاربرد مطلوب در بدن داشته باشد که فرد در مورد
تغذیه و برنامههای غذایی خود اطالعات کامل داشته باشد .تغذیهی صحیح عالوه بر تأمین
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انرژی الزم برای فعالیت های فیزیکی ،مواد مغذی الزم برای رشد و نمو ،حفظ و نگهداری
بافتهای بدن ،سایر مواد الزم برای واکنشهای بیوشیمیایی و متابولیکی را تأمین میکند.
کربوهیدراتها ،لیپیدها و پروتئینها عالوه بر تولید انرژی ،در ساختمان سلولی و بافتهای
بدن نیز شرکت می کنند .میزان انرژی مصرفی در ورزشکاران بستگی به شدت و مدت
فعالیت ،جنس ،سن ،اندازه بدن ،وضعیت بلوغ و سطح تمرین دارد.
سوختهای متابولیکی
کربوهیدراتها

کربوهیدرات ها دارای انواع مختلفی هستند که هر کدام نقش متفاوتی را دربدن بازی
میکنند .کربوهیدرات ها به طور معمول به دو دسته ساده و پیچیده تقسیم بندی می
شوند این موضوع بیانگر مسئله ای راجع به ساختار ریزمغذی ها و مزه آنان می باشند.
تمام کربوهیدارت ها از واحدهای گلوکز که به آن شکر نیز گفته می شود تشکیل شده
اند .کربوهیدرات های ساده از یک یا دو واحد گلوکز تشکیل شده اند.
کربوهیدرات های ساده به طور معمول دارای مزه شیرین میباشد .میوه ها تنها ایجاد
کالری نمی کنند بلکه آنها دارای ویتامین و فیبر نیز هستند .چون این کربوهیدرات ها
معموالً فقط کالری ایجاد میکنند و ریز مغذّی ها را تأمین نمیکنند به آنها کالری خالی
میگویند .رژیمی که فقط از کربوهیدرات های ساده تشکیل شده باشد رژیم مناسبی
نیست چون فاقد ویتامین و مواد معدنی میباشد تمام این موارد به دین معنی نیست که
کربوهیدرات های ساده همیشه مضر هستند .موضوع این است که ورزشکاران به ریز مغذی
های بیشتری نسبت به افراد عادی نیاز دارند به همین دلیل مصرف کربوهیدرات های
ساده به تنهایی کافی نمی باشد ،بلکه باید تعادل ایجاد شود .بسیار غیر معقول است که
اگر تصور کنیم یک ورزشکار هیچ وقت غذاهایی با کربوهیدارت های ساده مصرف نکند.
همانطور که در قبل هم گفته شد غذاهایی با کربوهیدرات های ساده می توانند در یک
رژیم غذایی سالم جای بگیرند اما هرگز نباید غذای اصلی رژیم باشند.
کربوهیدرات های پیچیده یا مرکب از چندین واحد گلوکز به هم چسبیده تشکیل
شدهاند .کربوهیدراتهای مرکب ،بطور عمده نشاسته نامیده میشوند ،در نان گندم کامل،
سیب زمینی ،ماکارونی و برنج یافت میشوند که عالوه بر ایجاد کالری دارای ریزمغذی
های بیشتری هستند .بدون در نظر داشتن نوع کربوهیدارت همهی آنان در بدن به شکل
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گلوکز درآمده و به عنوان سوخت مصرف می شوند .بدن میتواند مقدار محدودی از
کربوهیدرات را در خود ذخیره کند که گلیکوژن نام دارد .هر گرم گلیکوژن ذخیره شده
در عضلهها و کبد همراه با  ۲/7گرم آب ذخیره میشود لذا کاهش یا افزایش  ۴۰۰گرم
گلیکوژن در بدن ورزشکار موجب احتباس  ۱۰8۰گرم آب در بدن میشود که با تخلیهی
گلیکوژن از بدن دفع میشود .زمانی که بیشتر از مقداری که بدنتان بتواند ذخیره کند یا
بسوزاند ،می خورید تمام انواع کربوهیدرات ها به چربی تبدیل شده و در بدن ذخیره می
شود.
بدون شک کربوهیدراتهای پیچیده برتری غذایی ویژهای را برای ورزشکاران خواهد
داشت .رژیمشناسان حرفهای همگی در مورد به کارگیری یک رژیم غذایی پرکربوهیدرات
در طول برنامههای تمرینی یا در رقابتها اتفاق نظر دارند و البته پیشنهاد میشود که در
این راستا مصرف کربوهیدرات با اندازهی بدن ورزشکار تناسب داشته باشد .پیامدهای به
کارگیری سیاستها و استراتژیهای تغذیه ورزشی بیشک از بعد روحی و روانی و اعتماد
سازی در حالت بهینهی سوخت و وزن بدن یک ورزشکار حائز اهمیت است و در نتیجه
برنامههای تغذیهای مناسب قبل از شروع رقابتها و وعدههای نهایی ،میزان گلیکوژن
عضالت را رقم خواهد زد .به همین دلیل مصرف کربوهیدراتهای متنوع میتواند نیاز را
بطور کامل برطرف نماید .همچنین مصرف غذاهای پر کربوهیدرات با شاخص گالیسمیک
کم در وعدۀ غذایی قبل از رقابت در حین مسابقه ،تحویل کربوهیدرات را کنترل نموده و
به نوعی در مجموع مثبت واقع میشود .
در نمودار بعدی نشان داده شده که بهترین قند برای ذخیرهسازی گلیکوژن عضالت
قند گلوکز و بعد از آن ساکاروز و فروکتوز میباشد ]. [25
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برای مثال  ۲-۳ساعت تمرینهای شدید  ۵-۶مرتبه درهفته به طور نمونه رژیمی با
 ۶۵-۵۵درصد کربوهیدرات یعنی  ۵-8گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به منظور نگه-
داری ذخایر گلیکوژن ماهیجه و کبد الزم میباشد .ورزشکارانی که تمرینهای شدید
حجیم سازی انجام میدهند (برای مثال  ۳-۶ساعت روزانه فعالیت شدید برای  ۵-۶روز
در هفته) به منظور تأمین سطح گلیکوژن ماهیچه نیازمند مصرف  ۰/۵تا  ۲کیلوگرم
اسپاگتی است .بهتر است اکثر کربوهیدرات رژیمی از کربوهیدراتهای پیچیده با شاخص
گالیسمیک پایین (حبوبات ،نشاستهها ،مالتودکسترین) باشند .به طور کلی از هنگامی که
برنامههای تمرینی ورزشکار شدید و فشرده میگردد ،متخصصان تغذیهی ورزشی
نوشیدنیهای تغلیظ شده با کربوهیدرات یا مکملهای کربوهیدراتی را برای تأمین نیازشان
پیشنهاد میکنند .البته مصرف این مقدار کربوهیدرات برای ورزشکارانی که  ۳۰-۶۰دقیقه
تنها  ۳-۴مرتبه در هفته ورزش میکنند ،ضروری نیست .
کربوهیدراتها در تأمین انرژی مورد فعالیتهای عضالنی نقش مهمی دارند .اهمیت
کربوهیدرات در ورزش ز مانی مشخص گردید که مشاهده شد افرادی که از رژیم غذایی
پر چربی اما کم کربوهیدرات استفاده کرده بودند ،در هنگام مسابقات احساس خستگی
بیشتری داشتند .کربوهیدرات ها سبب افزایش ذخیره گلیکوژن شده و به دلیل سرعت
هضم سریع ،حالت هیپوگلیسمی را کنترل نموده و سبب افزایش توان بدنی ورزشکار
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میشود .سهم کربوهیدراتها در تولید انرژی  ۵۵-۶۰درصد کل کالری بوده که تا 7۰
درصد در موارد خاص توصیه میگردد .
کربوهیدرات منبع مطمئن تأمین انرژی در بدن
ذخیره های کربوهیدراتی بدن در حین استراحت به طور تقریبی قادرند  %۴۰انرژی
مورد نیاز بدن را تأمین کنند .البته طی ورزشهای خیلی سبک منبع مهم انرژی در بدن
چربی است .اما هنگامی که فعالیت متوسطی آغاز میگردد ،مصرف کربوهیدرات تا ۵۰%
یا حتی بیشتر نیز افزایش مییابد .هنگامی که ورزش شدیدتر میشود ،به طور مثال زمانی
که شخص با  7۰%-8۰توان کاری خود در حال ورزش است ،کربوهیدرات سوخت ممتاز
در حال مصرف است ،درعین حال به هنگام انجام ورزشهایی در سطوح بیشینه و فوق
بیشینه کربوهیدرات تا حدودی به عنوان یگانه سوخت انحصاری بدن محسوب میشود.
بنابراین ممکن است کربوهیدرات به عنوان منبع انرژی اولیه در وقایع ورزشی خیلی شدید
و بیهوازی در کمتر از یک دقیقه و ورزشهای بسیار شدید هوازی در بیش از یک تا دو
ساعت محسوب گردد.
در عین حال مصرف کربوهیدرات مهمترین شکل خود را طی رقابتهای استقامتی
ممتد (بیش از  ۹۰-۱۲۰دقیقه) نمایان میسازد ،به عنوان مثال در مسابقههای گوناگون
استقامتی همچون دوچرخه سواری طول آمریکا ،کربوهیدرات رژیمی به وضوح به عنوان
منبع تولید انرژی مؤثر و کافی طی دورههای درازمدت خود را نشان میدهد .به طوری
که این منبع در طی این رقابتها و هم در حین رقابت مورد استفاده قرار میگرفته است.
یک مثال کالسیک از دوندهی مافوق مسافت یونانی یانیس کوراس ،۱که در رقابتهای
دو ما بین سیدنی تا ملبورن در استرالیا حدود  ۶۰۰مایل را در  ۵روز  ۵ساعت دوید ،
رژیم غذایی روزانه با  ۱۳۴۰۰کالری و مشتق از  %۹8کربوهیدرات را به کار گرفته بود.
همچنین شرایط محیطی محل رقابتها میتواند در مقدار مصرف کربوهیدرات مؤثر باشد،
انجام فعالیت بدنی در ارتفاعات و در شرایط آب و هوایی بسیار گرم و بسیار سرد ممکن
است مصرف کربوهیدرات را به عنوان سوخت عمدهی انرژی بیشتر نمایان سازد .
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نکتههای کلیدی در مصرف کربوهیدراتها
 -۱مقدار کربوهیدرات مصرف شده تا  ۴ساعت قبل از ورزش بایستی بر مبنای وزن
بدن ورزشکار تعیین شود .چندین بررسی مصرف  ۴-۵گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
در روز را دارای نتیجه مناسب از لحاظ جذب معرفی نمودهاند .به طوری که برای یک
ورزشکار  ۶۰کیلویی مقادیر پیشنهاد شده  ۲۴۰-۳۰۰گرم است .مصرف کربوهیدراتها
میتواند به به حالتهای گوناگون باشد ،گاهی به شکل آبمیوه مصرف میشود ،فیبرهای
محتوی این گونه آبمیوهها بایستی کمترین مقدار را داشته باشد زیرا که ممکن است
ورزشکاران را گرفتار عارضههای گوارشی نماید.
 -۲اگر کربوهیدرات حدود یک ساعت قبل از مسابقه مصرف شود ،توصیه میشود
مقدار مصرف  ۱-۲گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ،روزانه باشد .در یک نمونه بررسی
مصرف تنها  ۱۲گرم کربوهیدرات یک ساعت قبل از مسابقه هیچگونه اثر سودمندی بر
جای نگذاشت .اما به طور کلی مصرف پلیمرهای گلوکز و غذاهای مربوطه با شاخص
گالیسیمیک پایین موفقیتآمیز گزارش شده است .
 -۳اگر کربوهیدراتها بالفاصه قبل از ورزش مصرف شوند (در  ۱۰دقیقه آغازین،
 ۶۰-۵۰گرم پلیمر گلوکز در یک محلول  ۴۰-۵۰درصد) به طور سودمندی ورزشکار را
حمایت می کند .البته پلیمرهای گلوکز به شکل پودرهایی به طور تجاری در دسترس
فروش میباشند.
 -۴مصرف کربوهیدرات در یک برنامهی منظم طی ورزش هر  ۱۵-۳۰دقیقه بسیار
مناسب است ،حتی اگر مقدار مصرفی کربوهیدرات قابل توجه بوده و مقدار محدودتری از
آن به عنوان انرژی مصرف شود .دلیل این موضوع ناشناخته است اما به هر حال عدم
جذب کافی و نارسایی در تحویل آن به ماهیچههای فعال از دالیل ظاهری موضوع به نظر
میرسد .در هر حال شاید مؤثرترین برنامه در این زمینه مصرف محلول کربوهیدراتی با
غلظت باال قبل یا در حین  ۲۰دقیقه اول مسابقه و سپس مصرف غلظتهای پایینتر در
مدتهای تنظیم شده است.
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 -۵در پژوهشهای اخیر گازنک ۱نشان داده شده که وعدهای غذایی با شاخص
گالیسیمیک پایین همچون عدس مصرف شده قبل از شروع رقابتها در مقایسه با وعدهی
با شاخص گالیسیمیک باال همچون سیبزمینی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
شاید مهمترین برنامه برای یک ورزشکار ،آزمایش عملی مصرف انواع گوناگون
کربوهیدرات با مقدار مختلف در طول تمرین و قبل از رقابتها در رژیمهای غذایی آنها
می باشد .به عنوان مثال مصرف منابع کربوهیدراتی با غلظت باال درست قبل از شروع
رقابت ها ممکن است یک اثر اسموتیک به وجود آورده و در واقع با تجمع مایعات درون
معده و رودهها سبب ناراحتی دستگاه گوارش و اختالل در عملکرد ورزشکار میشود.
پروتئین

پروتئینها به دلیل داشتن نقشهای متابولیکی متفاوت ،از اهمیت زیادی برخوردار
هستند .حفظ و نگهداری یک حالت پایدار غلظت اسیدهای آمینه پالسما به تعادل خالص
بین دریافت غذایی و آزاد شدن آنها از ذخایر درونی پروتئینها ،به مصرف آنها توسط
بافتهای مختلف وابسته است .به نظر میرسد که مقدار پروتئین مصرفی تحت عنوان
سوخت در حین اجرای فعالیتهای بیهوازی دراز مدت مثل دوهای استقامت ،شنا،
دوچرخه سواری ،افزایش یابد .به همین دلیل ممکن است ورزشکاران استقامتی مقدار
پروتئین بیشتری مصرف نمایند .ورزشکارانی که در رقابتهای شدید و قدرتی شرکت
دارند ،معتقدند که هیپرتروفی عضلهها نیازمند مصرف رژیم با پروتئین باال است .در یک
ارزیابی که در کالج ورزشکاران آمریکا صورت گرفت ۹8 ،درصد معتقد بودند که رژیم با
پروتئین باال در بهبود عملکرد ورزشکاران مؤثر است.
به طور کلی بررسیهای قابل توجهی در زمینه پروتئین رژیم غذایی تمامی ورزشکاران
انجام شده و اگر چه مصرف  ۱/8ا  ۱/۳گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه
تخمین زده میشود ،اما ورزشکاران با برنامههای تمرینی شدید نیز ممکن است نیازمند
 ۲/۲گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای متعادل نگهداشتن ازت بدن باشد.
ورزشکاران معتقدند اگر بخواهند ماهیچههای حجیم داشته باشند بایستی مقدار فراوان
گوشت و تخم مرغ مصرف نمایند .البته در این رابطه بدنسازان خوشنام نمیباشند .از
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طرف دیگر امروزه ثابت شده پروتئین اضافی نیز همچون چربی ،قادر به افزایش حجم
ماهیچه نیست.
در ورزشکاران به دلیل افزایش بافت عضالنی ،برای حفظ تعادل نیتروژن به پروتئین
بیشتری نیاز است .در ورزشهای استقامتی  ۱/8 gr/kgوزن بدن و در ورزشهای قدرتی
و بدنسازی  ۱/۲-8/۴ gr/kgوزن بدن ،پروتئین توصیه میگردد .حدود  ۶7درصد پروتئین
مصرفی باید از گروه پروتئین های با ارزش بیولوژیکی باال بوده که به طور عمده در منابع
حیوانی یافت میشوند.
پروتئین به طور مداوم در بدن سنتز و تجزیه می شود که این فعالیت در شبانه روز
حدود  ۳۰۰گرم می باشد( .برای مثال حدود  ۳/۴ -۴گرم  /کیلوگرم وزن بدن /شبانه روز).
الزم به تذکر است که نیاز روزانه افراد غیرورزشکار  ۰/8گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم
وزن بدن و در ورزشکاران استقامتی  ۱/۲-۱/۴گرم و ورزشکاران قدرتی  ۱/۴-۱/7۵گرم
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است.
میزان پروتئین مورد نیاز برای ورزشکاران رشته های قدرتی حدود  ۱/۳ -۱/۶گرم
پروتئین در کیلوگرم وزن بدن در روز می باشد که این مقدار بیشتر فقط مرتبط با مرحله
عضله سازی میباشد.

شکل  .35نمودار سهم انرژی غذايی در فوتبالیستها
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ویتامین ها

اغلب ویتامینها نقششان در به کار گرفتن کربوهیدرات ها ،چربی ها و پروتئین ها در
تولید انرژی می باشد .ویتامین ها به صورت ویتامین محلول در آب و محلول در چربی
طبقه بندی شده اند .ویتامین های محلول در آب عبارتند از :ویتامین  Cو ویتامین B .
این ویتامین ها در بدن ذخیره نشده و لذا می باید در غذا موجود باشند .از آنجا که این
ویتامین ها در بدن ذخیره نمی شوند ،اگر بیشتر از مقدار الزم مصرف گردند ،به صورت
ادرار از بدن خارج می شوند .ویتامین های محلول در چربی )( K , E , D , Aدر بدن به
ویژه در کبد و نیز در بافت چربی ذخیره می گردند .این موضوع به این معناست که مقدار
زیاد ویتامین های محلول در چربی در بدن می تواند موجب اثرات سمی زیانباری بر بدن
شود.
نقش پروتئین در رژيم غذايی ورزشکاران

در ارتباط با تأمین نیازهای پروتئین در یک رژیم غذایی ورزشکاری بحثها و مناظره-
های زیادی موجود است .در برخی از این پژوهشها حتی نیاز را درحد توصیه  RDAکافی
میدانند (یعنی  ۰/8-۱گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای کودکان ،نوجوانان ،و
بزرگساالن) البته پژوهشهای بیشتر در دههی گذشته نشان داد ،ورزشکارانی که درگیر
تمرینات شدید هستند نیاز پروتئینی خود را بایستی برابر توصیه ( RDAیعنی ۱/۵-۲
گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) به منظور نگهداری تعادل پروتئین تأمین نمایند.
در صورت عدم تأمین کافی منابع پروتئین در بدن ،ورزشکار در تعادل منفی ازت قرار
خواهد گرفت که در نتیجه منجر به کاتابولیسم بافت پروتئین شده و روند بهبودی عضله
مختل خواهد شد .در طی تمرین ،مقادیر فراوان توان ماهیچهای هدر رفته و از عملکرد
ورزشکار کاسته خواهد شد [ .]۲7در افرادی که روزانه اقدام به تمرینات ورزشی با هدف
دستیابی به تناسب اندام میکنند ،نیاز پروتئین بدن در حد  ۰/8-۱گرم به ازای هر
کیلوگرم وزن بدن تأمین میشود اما مقادیر پیشنهادی در ورزشکاران که به طور متوسط
تمرینهای شدیدی را انجام میدهند  ۱-۱/۵گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برآورد
میشود .افرادی که شدت تمرینهای ورزشی آنها باالتر میرود بایستی  ۱/۵-۲گرم به
ازای هر کیلوگرم وزن بدن پروتئین مصرف نمایند.
از طرف دیگر ،در برخی پژوهشها شماری از ورزشکاران رشتههای گوناگون (دونده-
گان ،دوچرخهسواران ،شناگران ،ژیمناستها ،کشتیگیران و بوکسورها) در معرض سوء
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تغذیهی پروتئین قرارگرفتهاند .بنابراین الزم است برای حصول اطمینان از برقراری تعادل
ازت ،رژیم غذایی ورزشکاران حاوی منبع پروتئین مطلوب و با ارزش کیفی باال تنظیم
شود.
چربی

چربی یک منبع انرژی بسیار مهم به هنگام ورزش است .اکثر متخصصان تغذیه براین
عقیدهاند که سهم  %۲۵چربی تامین انرژی روزانه کافی میباشد .ورزشکاران مدام در
خصوص اهمیت کربوهیدارتها در تغذیهی ورزشی مطالبی میشنوند که باید برای سوخت
الزم بدنشان از کربوهیدرات ها استفاده کنند و برای به دست آوردن تودهی عضالنی بیشتر
از پروتئینها مصرف کنند ،اما اهمیت چربیها را کمتر میدانند.
سالمت و داشتن عملکرد مناسب برپایهی داشتن یک رژیم متعادل میباشد .چربی
قسمتی از این رژیم است چربی موجود در غذا و چربی بدن ورزشکار هر دو دارای نقش
استراتژیکی در حفظ مقاومت ورزشکار می باشد .خیلی از ورزشکاران برای از دست دادن
چربی بدنشان ،چربی رژیم غذایی شان را محدود مینمایند .محدود کردن چربی بر روی
نحوهی مصرف شدن کربوهیدرات ها و میزان تولید انرژی و نحوهی عمل ورزشکار تأثیر
میگذارد.
پژوهشهای انجام شده بر روی ورزشکار استقامتی نشان داده است که عملکرد
ورزشکارانی که از رژیم هایی با چربی پایین پیروی میکنند ،کمتر شده است .بیان شده
که  ۲۵تا  %۳۰کالری مورد نیاز بدن باید از چربی ها به دست بیاید .این مقدار در مورد
ورزشکاران هم صدق میکند.
بسیاری از ورزشکاران از مصرف چربی اجتناب میکنند زیرا که میترسند چربی
موجب چاق شدنشان شود .آن چه باید به آنها گفته شود ،این است که مصرف میزان
منطقی چربی نه تنها آنان را چاق نمی کند ،بلکه موجب می شود که بدن از منابع سوخت
خود به طور موثرتری استفاده کند.
مصرف مقدار زیاد از چربی های اشباع شده توصیه نمیگردد .چون عقیده بر این
است که مصرف زیاد آنها منجر به سطح کلسترول خون باال ،تصلب شرائین ،بیماری های
قلبی -عروقی و چاقی می گردد .چربی های اشباع شده در گوشتهای قرمز ،تخم مرغ و
فرآورده های لبنی دیده می شوند و چربی های اشباع نشده در منابع نباتی چون روغن
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بادام زمینی ،روغن ذرت ،روغن سویا یافت می شوند در اهمیت نقش چربیها در بدن می
توان به موارد زیر اشاره کرد:
 -به صورت منبع انرژی در بدن ذخیره می شوند.

 به صورت الیهی عایق در حفظ دمای بدن و جلوگیری از انتقال ضربه به اندام هایدرونی می تواند حائز اهمیت باشد.
 به عنوان یک منبع سوختی در تغذیه و ساختن برخی ویتامین هاو در تولید هورمونهای بخصوصی به کار می رود.
جدول  .12انرژی ذخیره در يک فرد بالغ با وزن نرمال

منبع انرژی

وزن به گرم

انرژی (کیلوکالری)

گلوکز خون

۵

۲۰

گلیکوژن کبد

۱۰۰

۴۰۰

گلیکوژن عضالت

۴۰۰

۱۶۰۰

تریگلیسرید عضالت

۳۰۰

۲7۰۰

تریگلیسرید بافت چربی

۱۰۰۰۰

۹۰۰۰۰

در فعالیت های ورزشی درازمدت سبک یا متوسط ،سطح اسیدهای چرب آزاد نقش
مهمی را در جذب و مصرف چربیها ایفا میکند .در واقع ظرفیت عضله ورزیده در تمرین-
های استقامتی در جذب و اکسایش اسیدهای چرب افزایش مییابد .از طرف دیگر در مورد
برخی ورزشهای استقامتی که زنان توانایی بیشتری از مردان نشان دادهاند ،نقش استروژن
را در رسوب بیشتر چربی دربافتی زنان ،ثابت کردهاست .رژیم غذایی پر چرب از مدت
تحمل یک فعالیت متوسط میکاهد و این کاهش به دلیل کم بودن ذخیرهی گلیکوژن در
زمان استراحت است .اما به طور کلی فعالیتهای بدنی خسته کننده و خیلی شدید سنگین
یا خیلی سبک و طوالنی به طور قابل توجهی تحت تأثیر منفی رژیم غذایی پر چرب قرار
نمیگیرند.
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چربیها و لیپیدها منبع سوخت فشردهای برای فعالیت عضالت اسکلتی در حین
تمرینهای به شمار میرود .در ورزشهای استقامتی مصرف گلوکز توسط عضله کمتر
شده و متابولیسم آنها به تدریج به اکسیداسیون اسیدهای چرب متکی میشود .چربیها
همچنین تأمین کننده ویتامینهای محلول در چربی بوده که با مصرف آنها اسیدهای
چرب ضروری نیز تأمین میگردد.
تکنیک بارگیری چربی۱

استراتژیهای رژیمی طراحی شده برای افزایش ذخایر یا متابولیسم چربی ،به عنوان
یک منبع انرژی ،طی ورزش تحت عنوان بارگیری چربی تعریف میشود .با توجه به اینکه
سرعت اکسیداسیون اسیدهای چرب آزاد در ماهیچه وابسته به بخشی از غلظت آنها در
پالسمای خون میباشد ،لذا چنین تکنیک رژیمی در برای افزایش سطح اسیدهای چرب
آزاد در پالسما به کار برده میشود .به عالوه این استراتژیهای رژیمی در برای افزایش
متابولیسم چربیها در ماهیچه عمل میکند .در پژوهشها گوناگون انجام شده نقش تأثیر
حاد و مزمن وعدههای غذایی پر چرب بر تمرینهای استقامتی بررسی شده و هیچگونه
فایدهای در مصرف این نوع رژیمها ،در چند ساعت قبل از ورزش مشاهده نشده است.
حتی در مصرف چنین رژیم هایی به دلیل دیر تخلیه نمودن معده ،ممکن است عوارض
گوارشی را نیز بر ورزشکار متحمل سازد .با توجّه به این که گلیسرول به عنوان یکی از
محصولهای فرعی شکسته شدن تریگلیسیریدها است ،به همین دلیل ممکن است در
کبد به گلوکز تبدیل شده و محققان آن را بر اساس تئوری به عنوان یک منبع انرژی مؤثر
طی تمرین معرفی مینماید.
سوخت و ساز مجدد و تغذیهی استراتژیک

پژوهشها به وضوح نشان دادهاند که زمان و ترکیب یک وعدهی غذایی مصرفی ممکن
است نقش مهمی در بهینه سازی عملکرد ورزشی ،سازگاری تمرینی و پیشگیری از عوارض
بیش تمرینی۲بر عهده داشته باشد .با توجه به این که پس از مصرف یک وعدهی غذایی
حدود  ۴ساعت برای هضم شدن کربوهیدرات و شروع ذخیرهسازی گلیکوژن در کبد و
ماهیچه زمان نیاز است ،بنابراین وعدهی پیش از تمرین بایستی حدود  ۴-۶ساعت قبل از
Fat Loading
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آن مصرف شود؛ به طور مثال اگر ورزشکاری اقدام به اجرای تمرین در بعدازظهر نماید،
صبحانه مهمترین وعدهی غذایی است که وظیفهی به اوج رساندن ذخیره گلیکوژن کبد
و ماهیچه را بر عهده خواهد داشت .همچنین پژوهشها نشان دادهاند که مصرف میان
وعدههایی با کربوهیدرات سبک و پروتئین ،حدود  ۳۰-۶۰دقیقه قبل از ورزش ( ۵۰گرم
کربوهیدرات و  ۵-۱۰گرم پروتئین) میتواند دسترسی بدن را به کربوهیدرات تا پایان یک
دورهی مسابقه ورزشی شدید افزایش دهد .این برنامه همچنین دسترسی بدن را به
اسیدهای آمینه نیز بیشتر نموده و در تمرین شدید ،کاتابولیسم پروتئین را کاهش میدهد.
اهمیت نقش بازیابی پس از ورزش در علم مدرن تغذیه ورزشی بسیار مورد توجه
است .هدفهای تغذیه ای مهم در این باره شامل بازسازی ذخایر گلیکوژن کبد و ماهیچه
از یک طرف و جایگزینی مایعات و الکترولیتهای از دست رفته طی تعریق از طرف دیگر
مورد توجه هستند .مصرف  ۱گرم کربوهیدرات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر  ۲ساعت،
به ویژه با غذاهای پرکربوهیدرات با شاخص گالیسیمیک باال و تا  ۲۴ساعت ادامه کار از
 7الی  ۱۰گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ،توصیه میشود .در زمینه مایعات از دست
رفته بایستی گفت که تأمین مجدد مایعات تا  ۶ساعت پس از ورزش غیر ممکن است،
اغلب در این باره از نوشیدنیهای شیرین کربوهیدراتدار استفاده میشود .مقدار ۵۰-۹۰
گرم سدیم ممکن است برای هیدراسیون مجدد بدن بهینه ساز باشد .در صورتی که
برنامههای تمرینی بیش از  ۱ساعت به طول انجامید ،ورزشکار بایستی محلول حاوی
الکترولیت و گلوکز را به منظور نگهداری سطوح گلوکز خونی و کمک به پیشگیری از
دهیدراتاسیون مصرف نماید.
به دنبال انجام تمرین های ورزشی شدید ورزشکار مؤظف به مصرف کربوهیدرات و
پروتئین است ( ۱گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن کربوهیدرات و  ۰/۵گرم به ازای هر
کیلوگرم وزن بدن پروتئین) .در  ۳۰دقیقه پس از تمرین بایستی این شیوه را پیروی کند
و به دنبال آن یک وعده پرکربوهیدرات را  ۲ساعت پس از تمرین در برنامهی خود رعایت
نماید .به هنگام فرارسیدن رقابتها ،تمرینهای ورزشی بایستی  ۲-۳روز قبل از رقابتها،
 ۵۰-۳۰درصد کاهش یابند و مقدار مصرف روزانه کربوهیدرات  ۲۰۰-۳۰۰گرم روزانه
افزایش یابد .در این راستا استفاده از تکنیک بارگیری کربوهیدرات۱منجر به بهبود ظرفیت
ورزشهای استقامتی خواهد شد .بنابراین نوع وعده و زمان مصرف از عاملهای مهم در
Carbohydrate loading
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توانایی بدن در دسترسی کربوهیدرات طی تمرینات هستند و شیوع عوارض تمرین را
کاهش میدهد.
ویتامینها

در طبقهبندی عمده ویتامینها ،آنها را به دو گروه محلول در چربی و محلول در آب
تقسیم میکنند:
الف) ويتامینهای محلول در چربی :
این ویتامینها در مواد لیپیدی بافت چربی ،کبد و غشاهای سلولی ذخیره میشوند و
شامل  E ،D ،Aو  Kمیباشند .ویتامین  Aدر بدن یک ورزشکار با افزایش یافتن شدت
تمرین و افزایش متابولیسم ،مؤثر واقع شده و در ترمیم بافت نقش ایفا میکند .برخی از
ورزشکاران اقدام به مصرف مقدار اضافی از این ویتامین نموده که میتواند مسمومیتزا
باشد .به طور کلی با افزایش شدت تمرینات مصرف اکسیژن باال رفته و به دنبال آن منجر
به ایجاد رادیکال آزاد اکسیژن و پراکسید آن مینماید .این رادیکالها با حمله به بافتها
منجر به پراکسیداسیون بافت چربی شده و آسیب جدی به این بافت وارد میآورد .به این
ترتیب میتوان گفت بتاکاروتن که پیشساز این ویتامین بوده و در سبزیجات سبز برگ و
زرد برگ یافت میشود ،به عنوان یک آنتی اکسیداسیون میتواند نجات بخش بافت
لیپیدی و ماهیچهی اسکلتی باشد.
دیگر ویتامین این گروه ویتامین  Dاست ،که به عنوان ویتامین آنتی راشیتیسم معرفی
میگردد .پژوهشهای علمی در این زمینه نقش ویتامین  Dرا در عملکرد ورزشی فقط در
حد نیازهای روزانه معرفی نمودهاند .عضو دیگر این گروه ویتامین  Eنام دارد ،این ویتامین
دارای خصوصیات آنتیاکسیدان و بهبود دهندگی سیستم ایمنی بدن است که در زمینهی
عملکرد صحیح ماهیچهها و پیشگیری از آسیبهای حاصل از استرس بر آنها ،ماهیچهها
را حمایت میکنند.
آخرین عضو این گروه ویتامین  Kاست که معمو ًال در پژوهشهای تغذیه ورزشی
زیاد مورد توجه نیست .تنها نقش آن ممکن است در عملکرد تشکیل یافتن استخوان در
بخش پروتئینی ،استئوکالسین۱باشد.
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ب) ويتامینهای محلول در آب :
ویتامینهای این گروه ویتامینهای  Bو  Cمیباشند ،حاللیت آنها در آب منجر به
این میشود که مصرف اضافی این ویتامینها در ادرار دفع شود.
ویتامینها ،واکنشهای متابولیکی را از طریق سیستمهای آنزیمی یا کوآنزیمی کاتالیز
میکنند .در هنگام تمرینهای ورزشی به دلیل افزایش فعالیتهای متابولیکی نیاز به
ویتامینها افزایش مییابد .ویتامین ( B۱تیامین) بر اساس ( RDA۱میزان توصیه شده
روزانه) برای افراد بزرگسال  ۱/۵میلیگرم بوده که برای ورزشکاران  ۵-۱۰میلیگرم در
روز پیشنهاد میشود .ویتامین ( B۲ریبو فالوین) مورد نیاز ورزشکاران  ۱/7میلیگرم،
ویتامین ( Cاسید اسکوربیک) به میزان  ۱۵۰میلیگرم و ویتامین  ۶۰۰۰-۲۰۰۰ Aمیلی-
گرم توصیه میگردد .میزان کلسیم مورد نیاز به دلیل فعالیتهای اسکلتی ۱۲۰۰-۱۵۰۰
میلیگرم و فسفر  8۰۰میلیگرم در روز پیشنهاد شده و در خصوص آهن بستگی به نوع
ورزش متفاوت گزارش گردیده است .میزان کالری مورد نیاز با توجه به ویژگیهای فردی
و نوع ورزش متفاوت میباشد .به طور معمول کلیه ورزشها بین  ۳۰۰۰-۳۵۰۰کیلو کالری
در روز توصیه میگردد.
مواد معدنی

مواد معدنی به مقدار کمی در بدن یافت شده و همچون ویتامینها جهت اعمال
فیزیولوژیکی بدن مورد نیاز است .کلسیم ،فسفر ،پتاسیم ،سدیم ،آهن و یُد از جمله مواد
معدنی مورد نیاز می باشند .اغلب مواد معدنی به صورت طبیعی در بیشتر غذاها موجودند.
به طور مثال شیر ،چون سایر مواد لبنی سرشار از کلسیم و خشکبار و جوانه گندم سرشار
از پتاسیم است .بیشتر پروتئین های حیوانی منابع بسیار غنی فسفر بوده و گوشت بدون
چربی به ویژه جگر ،مقدار الزم آهن بدن را تأمین می کند.
کمبود مواد معدنی و الکترولیتها مرتب در ورزشکاران در پاسخ به انجام برنامههای
تمرینی شدید و طوالنیمدت مشاهده شده است .هنگامی که وضع مواد معدنی بدن ناکافی
است ،عملکرد ورزشی ورزشکاران کاهش مییابد .در این رابطه بهبود وضعیت با مصرف
مکملهای رژیمی امکانپذیر است .به عالوه گزارشهایی حکایت از آن دارد که مصرف
این گونه مواد حتی برای ورزشکارانی که دچار کمبود هم نیستند موجب افزایش توان
Recommended Dietary Allowances
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ورزشکاران خواهد شد .برای مثال مصرف کلسیم در ورزشکارانی که مستعد پوکی استخوان
زودرس میشوند میتواند کمک به نگهداری تودهی استخوانی نماید .دختران و زنان
ورزشکار بیش از مردان ،در معرض خطر پوکی استخوان هستند .مصرف مکمل آهن در
ورزشکارانی که مستعد کمبود آهن و یا کمخونی هستند منجر به بهبود توان ورزشی
میشود.
همچنین گزارش شده بارگیری فسفات سدیم در باال بردن ماکزیمم مصرف اکسیژن
و بهبود توان ورزشهای استقامتی از  8تا  %۱۰مؤثر بوده است .افزایش میزان مصرف
نمک (کلرید سدیم) در رژیم غذایی ورزشی طی روزهای اولیه تمرینات ورزشی در شرایط
آب و هوایی گرم میتواند کمک به نگهداری و تعادل آب و جلوگیری از دهیدراتاسیون
نماید .مصرف مکمل روی ( )Znدر طی تمرینات ورزشی خطرات حاصل از اختالل در
سیستم ایمنی بدن را کاهش میدهد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نقش مواد معدنی
در مقایسه با ویتامینها در توان ورزشی و سازگاری با تمرینات در شرایط یکسان بیشتر
خود را نمایان میسازد.
تأمین آب و تنظیم دمای بدن
آب بعد از اکسیژن دومین عامل مهم برای ادامه زندگی است .حدود  %۶۰از وزن بدن
مردان و  %۵۰وزن بدن زنان را آب تشکیل میدهد .آب برای توزیع حرارت در بدن و
حمل مواد غذایی در خون ،کمک به سوخت و ساز و دفع مواد زائد و همچنین برای
ادامهی فعالیتهای ورزشی الزم است.
با در نظر گرفتن نقش آب در اعمال فیزیولوژیکی بدن ،جای تعجب نیست که آب در
اجرای تمرینات بدنی نقش مهمی دارد .در طول تمرینات ،سرعت سوخت و ساز بدن ۵
تا ۲۰برابر نسبت به حالت استراحت بدن افزایش می یابد .تحت شرایط نرمال آب بدن
اغلب در حالت تعادل میباشد .فعالیت های ورزشی در هوای گرم نیاز بدن به آب را به
مقدار زیادی افزایش میدهد .در شرایط فوق العاده ،نیاز به آب ممکن است تا میزان ۵
یا  ۶برابر طبیعی افزایش یابد.
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آب

هنگامی که  %۲یا بیشتر از وزن بدن از طریق تعریق از دست رود ممکن است به طور
عمده ای عملکرد ورزشی را مورد آسیب قرار دهد .برای مثال زمانی که یک ورزشکار 7۰
کیلویی بیش از  ۱/۴کیلوگرم از وزن بدنش را طی تمرینات ( )۲%از دست دهد توان وی
به طور عمده کاهش مییابد .به عالوه کاهش وزن بیش از  %۴وزن بدن در طول ورزش
ممکن است منجر به ایجاد ناراحتی ،تب ،سکته مغزی و حتی مرگ شود .به همین دلیل
این یک مرحله بحرانی است که ورزشکاران بایستی مقادیر کافی آب و یا نوشیدنی ورزشی
حاوی الکترولیت در طول تمرینات به منظور حفظ وضعیت هیدراتاسیون بدن مصرف
نمایند.
میزان نوسان تعریق در یک ورزشکار از  ۰/۵-۲لیتر در ساعت بسته به درجه حرارت،
رطوبت و شدت تمرین و پاسخ تمرین بدن به نوع ورزش میتواند متغیر باشد .به عبارت
دیگر ،به منظور حفظ تعادل آب و پیشگیری از دهیدراتاسیون ،ورزشکاران نیازمند مصرف
مایعات  ۰/۵-۲لیتر به ازای هر ساعت تمرین ورزشی برای متعادل کردن بدن میباشد.
در چنین شرایطی ورزشکار ،نیازمند مصرف مکرر ۱77 – ۲۳7میلیلیتر آب خنک یا
نوشیدنی حاوی الکترولیت هر  ۵تا ۱۵دقیقه در طول مسابقه است .در چنین شرایطی
ورزشکار نبایستی برای نوشیدن مایعات ،وابسته به احساس تشنگی باشند زیرا تا هنگامی
که آب فراوانی را از راه تمرین یا مسابقه از دست ندهد ،احساس تشنگی نخواهد داشت.
لذا بایستی بطور منظم عادت به نوشیدن مایعات را در خود ایجاد کند .به عالوه ورزشکاران
بایستی وزن اولیهی خودشان را در طی تمرینات با این اطمینان که در شرایط هیدراسیون
مناسب هستند حفظ نمایند.
حمایتهای ارگوژنیک

حمایت ارگوژنیک با ریشه لغوی  Ergoبه معنی کار یا انرژی و  Genicبه معنی دهنده
یا تولید کننده میباشد .در مجموع  Ergogenicبه معنی انرژی دهنده است .به طور کلی
یک حمایت ارگوژنیک شامل هر تکنیک تمرینی یا تغذیهای یا روانشناسی و یا حتی وسایل
مکانیکی است که بتواند بهبودی در توان فیزیکی و کاری ورزشکار ایجاد نماید ،و در
مرحلهی بازیابی پس از ورزش مؤثر باشد .حمایتهای ارگوژنیک میتواند زمینه ساز
ظرفیتسازی در تمرینهای سنگین دربرای دستیابی به بهبودی سریعتر و یا سالم ماندن
طی تمرینهای شدید باشد .به طور کلی افرادی که ظرفیت تمرینی بهتری دارند (ژنتیک
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و سازگاری سریع) اغلب ورزیدهتر بوده و تا پایان مدت تمرین تحمل بیشتری از خود نشان
میدهند .نتیجه اینکه به کارگیری اصول تغذیه در برای آماده سازی و عملکرد مثبت در
مسابقهها و افزایش توان بازیابی پس از تمرین همگی به عنوان حمایتهای ارگوژنیک
مؤثر و شناخته شده ،معرفی میشوند.
مقدار مجاز و توصیه شده مواد مغذی ()RDA

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته متناسب با شرایط و ویژگیهای آن کشورها،
استانداردها و راهنماهایی برای طراحی ،تنظیم و ارزیابی رژیمهای غذایی تهیه گردیده و
منتشر شده است .سازمان کشاورزی و مواد غذایی ۱و سازمان جهانی بهداشت ۲نیز
استانداردهایی را تهیه و عرضه کرده است.
یکی از معروفترین این استاندردها ،استاندارد  RDAآمریکا است که برای تنظیم
رژیم غذایی افراد سالم و بسته به سن ،جنس ،شرایط فیزیولوژیکی ویژه مانند بارداری و
شیردهی تهیه گردیده است .برای تهیه استاندارد  ،RDAبوردی از پژوهشگران مواد غذایی
و تغذیه( )FNB۳توسط دولت آمریکا تعیین شده است FNB .زیر نظر آکادمی ملی علوم۴
و انجمن ملی پژوهش کار میکند FNB .بر اساس یافتهها و پژوهشهای جدید هر چند
سال یک بار اقدام به تجدید نظر و انتشار مجموعهی جدید استاندارد  RDAمینماید.
 RDAمقادیر بهینه و یا حداقل میزان مورد نیاز را برای مواد مغذی مشخص نمیکند
(به جز سدیم ،پتاسیم و کلر) ،بلکه مقادیری از مواد مغذی را که الزم است سالمت فرد
حفظ شود را بیان میکند .به همین دلیل از کلمه ( Recommendedتوصیه شده) به جای
( Requiredمورد نیاز) استفاده شده است.
 RDAبیش از اندازۀ نیاز روزانه تعیین گردیده است تا ذخیرههای مواد مغذی بدن
حفظ شود .و در هنگام کمبود (بیماری ،آوارگی ،قحطی و گرسنگی) نیازهای بدن برطرف
شود RDA .نیازهای مردم عادی و سالم با فعالیت متوسط را تخمین میزند و برای بیماران
و افرادی که تحت شرایط سخت ورزشی و نظامی هستند برخی از مقادیر موجود در جدول
 RDAباید تغییر کند .مقادیر  RDAبرای حفظ سالمت میباشد نه بازگرداندن تندرستی،
1
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بنابراین در صورت بیماری و یا سوء تغذیه شخص ممکن است به مقادیر باالتری از مواد
مغذی نیاز داشته باشند RDA .برای طراحی رژیمهای غذایی برای گروههای جمعیتی
مانند دانش آموزان ،نظامیان و کارمندان مناسبتر است .البته برای تخمین کفایت تغذیهای
فردی نیز استفاده میشود.
برای استفاده فردی از  RDAباید سعی شود که هر فرد  % ۱۰۰و یا دست کم دو
سوم میزان  )7۰%( RDAرا برای هر ماده مغذی دریافت کند تا اطمینان حاصل شود که
در طول زمان ،دریافت کافی دارد .اگر به  RDAواقع بینانه نگاه کنیم خواهیم دید که در
واقع بین خطر دریافت بیش از حد و نیز کمتر از حد ماده مغذی یک منطقه بینابینی با
میزان امن وجود دارد.
تعیین  RDAبرای مواد مغذی

محققین برای تعیین  RDAهر یک از مواد مغذی اولین کاری که انجام میدهند
بررسی تعادل ماده مغذی مورد نظر در بدن است .چون بخشی از مواد مغذی مورد نیاز
بدن مصرف میشود ،بخشی ذخیره میگردد و مقادیر اضافی دفع میشود .اگر مقادیر
دریافتی مواد مغذی کمتر از حد باشد در آن صورت بعد از مدتی ذخیره آن در بدن تمام
میشود و کمبود آن مادۀ مغذی ممکن است عارض شود و اگر مقادیر دریافتی خیلی زیاد
باشد بخش عمده آن دفع میشود .با بررسی این موضوع میتوان متوجه شد که افراد
مختلف حتی از یک جنس و سن مقادیر مورد نیاز متفاوتی دارند .ممکن است فرد الف
 ۴۰واحد ،فرد ب  ۳۵واحد و فرد ج  ۵7واحد به مادۀ مغذی  Xبرای حفظ حالت تعادل و
ذخیره آ ن مادۀ نیاز داشته باشد .اگر تعدادی از افراد جامعه را از نظر نیاز به مادۀ مغذی
 Xمورد بررسی قرار دهیم میبینیم که توزیع مقادیر مورد نیاز در بین افراد مختلف به
صورت منحنی نرمال است .یعنی نیازهای اکثر افراد نزدیک به میانگین مقادیر مورد نیاز
قرار دارد و افراد کمتری نیازهای کمتر و بیشتر از حد میانگین دارند .
برای تعیین  RDAمادۀ مغذی  ،Xاز میانگین مقادیر مورد نیازاستفاده نمیشود چون
در این صورت نیمی از افراد جامعه مورد اندازهگیری دچار کمبود خواهند شد .برای مثال
میانگین مورد نیاز مادۀ مغذی  ۴۵ ،Xواحد در روز است و نیمی از افراد جامعه بیش از
 ۴۵واحد در روز به آن ماده مغذی نیاز دارند .بنابراین محققین عضو کمیته تعیین ،RDA
میزان  RDAرا آنقدر باال در نظر گرفتند که بیشتر افراد جامعه را در برگیرد .بدین منظور
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 +2SDنیاز برآورد شده را درنظر میگیرند که صدك  ۵۰آن نقطه میانگین )(۱EAR

است.

شکل  .36نحوة تعیین مقادير  RDAبرای مواد مغذی

تعیین  RDAبرای انرژی مصرفی

 RDAانرژی بر خالف  RDAمواد مغذی در حد نزدیک به میانگین افراد جامعه تعیین
شده است .بنابراین نیازهای نیمی از مردم باالتر و نیمی دیگر پایینتر است(صدك .)۵۰
علت عدم تعیین مقادیر بیشتر از میانگین این است که دریافت انرژی باالتر از حد مورد
نیاز میتواند موجب چاقی شود .لذا کمیته  FNBمقدار  RDAانرژی را به میزان میانگین
مورد نیاز برای هر گروه سنی و جنسی تعیین کرده است .این کمیته دریافت قابل قبول
انرژی را حدودا در یک محدوده  %۲۰باالتر و  %۲۰پایینتر از میانگین تعیین کرده است.
مقادیر %۲۰باال در شرایط رشد ،داشتن اندازه بدنی با اسکلت درست با فعالیت بدنی باال و
مقادیر %۲۰پایین برای افراد مسن و یا افرادی که اندازۀ بدنی کوچک با اسکلت ریز دارند
و انرژی کمتری مورد نیاز آنان میباشد ،در نظر گرفته شده است.
Estimated Average Requirement
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هرم مواد غذایی

شرط اصلی سالمت زیستن داشتن تغذیهی صحیح است .تغذیهی صحیح یعنی رعایت
دو اصل تعادل و تنوع در برنامهریزی غذایی روزانه ،تعادل به معنی مصرف مقدار کافی از
مواد غذایی و تنوع به معنی انواع مختلف مواد غذایی در  ۵گروه اصلی مواد در هرم غذایی
میباشد .هرم تغذیه یک سیستم راهنمای تغذیه است که بر مبنای پژوهشهای وزارت
کشاورزی آمریکا تهیه شده و مورد تأیید و حمایت وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا
میباشد .در واقع هرم مذکور فراتر از معرفی  ۵گروه اصلی خوراکیها بوده و در زمینه نحوه
تغذیه مناسب ،راهکارهای کاربردی مناسبی ارائه میکند .هرم غذایی از  ۴طبقه و  ۵گروه
اصلی مواد غذایی تشکیل شده است .هر چه از باالی هرم به سمت پایین نزدیک میشویم،
حجمی که گروههای غذایی به خود اختصاص میدهند ،بیشتر شده و باید مقدار مصرف
روزانه آنها بیشتر شود .در هر گروه ،به طور تقریبی ،مواد غذایی دارای ارزش غذایی یکسان
هستند و میتوان از یکی بهجای دیگری استفاده کرد.

شکل  .37هرم مواد غذايی
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پنج گروه اصلی مواد غذایی

گروه نان و غالت

این گروه شامل موادی مانند انواع نان ،برنج ،ماکارونی ،گندم و جو است ،و منبع مهم
انرژی ،آهن و ویتامینهای گروه  Bمیباشند .هر واحد سهم از این گروه برابر است با یک
برش  ۳۰گرم ی از انواع نان (اندازه یک کف دست از نان سنگک ،بربری یا تافتون و در
مورد نان لواش چهار کف دست) ،نصف لیوان ماکارونی یا برنج خام معادل یک لیوان از
شکل پختهی آنها ،نصف لیوان غالت خام معادل یک لیوان پخته غالت .میزان توصیه شده
 ۱۱-۶واحد میباشد .هر واحد از این گروه تأمین کننده  ۱۵گرم کربوهیدرات ۳ ،گرم
پروتئین و بدون سهمی از چربی است .بهتر است از نانهای حاوی سبوس (نان جو و
سنگک) استفاده کرد ،و برای کامل کردن پروتئین گروه نان و غالت بهتر است آنها را به
صورت مخلوط با حبوبات مصرف کرد (عدس پلو ،باقالپلو).
گروه میوهها و سبزیها

سبزی و میوههای غنی از ویتامین ( Cمثل سبزیهای برگی ،گوجه فرنگی ،فلفل
دلمهای و مرکبات) ،سبزیها و میوههای غنی از ویتامین  Aشامل سبزیها و میوههای
زرد ،نارنجی ،قرمز ،سبز تیره و سبزیهای برگی (مثل اسفناج ،هویج ،گوجه فرنگی ،طالبی،
زردآلو ،قارچ ،پیاز ،سیب زمینی ،کاهو و) در این گروه قرار دارند .این گروه منبع ویتامین
 ،Aویتامین  Cو فیبر غذایی هستند .هر واحد از این گروه با یک عدد میوه متوسط ،نصف
لیوان حبه انگور ،سه عدد زردآلو ،نصف لیوان آب میوه ،یک لیوان کاهو یا سبزی خوردن،
نصف لیوان سبزی پخته ،یک لیوان سبزی خام خرد شده یا یک عدد سیب زمینی متوسط
برابر است .میزان توصیه شده روزانه  ۳-۵واحد میباشد .مصرف هر واحد تأمین کننده ۵
گرم کربوهیدرات و  ۲گرم پروتئین است .بهتر است پس از جدا کردن پوست میوه از قرار
دادن آن در مجاورت هوا خودداری شود زیرا ویتامینهای آن به ویژه ویتامین  Cاز بین
میرود.
گروه شیر و مواد لبنی

این گروه شامل موادی مانند شیر ،ماست ،کشک ،بستنی و پنیر میباشد ( در بعضی
از منابع پنیر را در گروه گوشت قرار میدهند) ،این گروه بهترین منبع کلسیم ،ویتامین
 Bو پروتئین میباشند .هر واحد از این گروه با یک لیوان شیر ،یک لیوان ماست-۶۰ ،
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 ۴۵گرم پنیر ،یک لیوان کشک پاستوریزه یا نصف لیوان بستنی برابر است .میزان توصیه
شده روزانه  ۲-۳واحد میباشد .هر واحد تأمین کننده  ۱۲گرم کربوهیدرات 8 ،گرم
پروتئین ۵-8 ،گرم چربی میباشد.
گروه گوشت ،حبوبات ،مغزها و تخم مرغ

این گروه شامل موادی مانند ،گوشتهای قرمز (گوسفند و گوساله) ،گوشتهای سفید
(مرغ ،ماهی و پرندگان) ،جگر ،دل ،قلوه ،زبان و مغز ،تخم مرغ ،حبوبات (نخود ،لوبیا،
عدس ،باقال ،لپه و ماش) و مغزها (گردو ،بادام ،فندق ،پسته و انواع تخمه) است ،که سرشار
از پروتئین ،فسفر ،ویتامینهای  ،Bروی ،منیزیم و آهن میباشند .هر واحد از این گروه
شامل  ۶۰گرم گوشت و لخم پخته (دو قطعه خورشتی) ،دو عدد تخم مرغ ،یک لیوان
حبوبات پخته (معادل نصف لیوان حبوبات خام) یا یک لیوان انواع مغزها (گردو ،فندق،
بادام ،پسته و تخمه) است .میزان توصیه شده آنها روزانه  ۲-۳واحد میباشد .هر واحد
تأمین کننده  7گرم پروتئین ۵ ،گرم چربی و بدون سهمی از کربوهیدرات است.
گروه چربیها و روغنها

چربیها دارای انرژی زیاد ( ۹کیلوکالری به ازای هر گرم) و نیز منبع مهم تأمین
کنندهی ویتامینهای محلول در چربی هستند .میزان سهم روزانه برای آن در نظر گرفته
نشده است (مصرف با احتیاط) .این گروه شامل کره ،خامه ،مارگارین ،انواع روغنها ،مایونز،
انواع سسها ،سرشیر ...،میباشند .به طور کلی یک رژیم روزانه باید شامل ( )۱۵-۱۲درصد
پروتئین )۶۰-۵۵( ،درصد کربوهیدرات و ( )۲۵-۲۰درصد چربی باشد.
روشهای تنظیم رژیم غذایی

طراحی رژیم غذایی در سه حالت دستی ،هوشمند اتوماتیک و با استفاده از آنالیز
غذایی یادآمد انجام میشود:
 -1حالت دستی:
در این حالت کارشناس تغذیه خود اقدام به تعریف وعدهها و میان وعدهها وهمچنین
اضافه کردن غذاهای مشخص (یا با استفاده از لیست جانشینی) به وعدههای غذایی فرد،
مینماید .نرم افزار ،محاسبههای مربوط به کالری و تمامی ریز مغذیهای هر غذا ،هر وعده،
روز و هفته را در اختیار کارشناس تغذیه قرار میدهد .سیستم تداخل غذایی-دارویی،
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آلرژی ،میزان هزینه غذا ،وجود آلرژی ،وجود در لیست غذاهای مورد توصیه یا منع پزشک
و عالقه غذایی بیمار را به اطالع کارشناس رسانده و کنترل میکند.
 -2حالت اتوماتیک:
در این حالت بر مبنای اهداف تغذیهای تعریف شده (نظیر کم یا اضافه کردن وزن،
افزایش یا کاهش پروتئین غذایی ،رژیم ورزشکاران و) رژیم بیمار به صورت هفتگی با نام
مشخص غذاهای هر وعده یا به صورت لیست جایگزینی یا ترکیب هر دو آماده میشود.
سیستم ،تداخل غذایی-دارویی ،آلرژی ،میزان هزینه غذا ،وجود آلرژی ،وجود در لیست
غذاهای مورد توصیه یا منع پزشک و عالیق غذایی بیمار را به صورت اتوماتیک لحاظ
مینماید و در رژیم نهایی منظور میکند .و همچنین نوع غذاها را برمبنای اطالعات
غذاهای قومهای مختلف ،فصل سال و سطح هزینه تمام شده برای غذا تنظیم مینماید.
در این روش سیستم میتواند چندین نوع رژیم غذایی متفاوت تولید نماید و امکان تنظیم
و تغییر دستی رژیم تجویزی اتوماتیک وجود دارد .کار کردن با این روش ،بسیار سریع و
راحت است.
1

 -3ارزيابی يا آنالیز غذايی يادآمد خوراک:

در این حالت کارشناس تغذیه با سؤال کردن از بیمار و ورود اطالعات غذاهای مصرفی،
رژیم کنونی بیمار را به سیستم وارد مینماید و سپس با استفاده از نرم افزار اقدام به آنالیز
ریز و درشت مغذیهای آن مینماید .پس از استخراج آنالیز اولیه ،کاربر میتواند با استفاده
از یکی از روش های دستی یا اتوماتیک اقدام به تجویز رژیم غذایی با حداکثر انطباق با
نیازهای بیمار نماید.
روش های اندازه گیری رژیم غذایی

در ارزیابی وضع مصرف غذا اغلب دو روش اساسی وجود دارد:
 -1پرسشنامه  24ساعته يادآوری خوراک 2:در این روش ،از فرد پاسخ دهنده
خواسته میشود تا تمام مواد غذایی ،نوشیدنیها و مکملهای رژیمی مورد مصرف در طول
 ۲۴ساعت گذشته را به خاطر آورده و گزارش کند .برای تخمین صحیح میزان غذای خورده
شده ،از مدلهای غذایی ،فنجانهای اندازهگیری ،قاشقها و سایر وسایل استفاده میشود.
Recall analysis
24-hour Food Recall Questionnaire

1
2
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حسن پرسشنامه  ۲۴ساعت یادآمد خوراك این است که بدون اطالع قبلی است و آزمودنی-
ها میزان دریافت غذایی خود را تغییر نمیدهند ،ولی چون برحافظهی افراد تکیه دارد،
ممکن است آزمودنیها تمام مواد غذایی دریافتی خود را به خاطر نیاورند.
 -2پرسشنامه بسامد خوراک 1:پرسشنامهای که تکرار مصرف مواد غذایی(وعده)،
عادتهای غذایی و وضع مصرف غذایی گذشته فرد را میتوان با آن سنجید .در پژوهشهای
اپیدمیولوژیک پرسشنامه بسامد خوراك اغلب مناسبترین روش ارزیابی برنامه غذایی در
طوالنی مدت است ،که ارزیابی روایی و پایایی آن برای تعیین رابطه صحیح بین رژیم
غذایی با بیماریها امری ضروری میباشد .کاربرد آسان ،هزینه کم و تخمین سریع از
دریافتهای معمول افراد FFQ ،را به یک ابزار کامالً کاربردی مبدل نموده است .از آنجایی
که  FFQبهترین ابزار ممکن برای طبقهبندی افراد بر اساس سطوح دریافت معمول غذا و
مواد مغذی میباشد ،اندازهگیریهای دقیق دریافتها از طریق این پرسشنامه امری حائز
اهمیت است .همانند سایر روشهای ارزیابی ،برنامه غذایی  FFQنیز تحت تاثیر خطاهای
تصادفی و سیستماتیک میباشد که منجر به عدم ارائه مقدار واقعی دریافت میشود.
راهنماییهای رژیمی برای ورزشکاران

یک برنامه غذایی خوب طراحی شده که نیازهای مصرفی انرژی را تأمین نماید و زمان
مصرف مواد مغذی را با برنامههای تمرینی ورزشکار منطبق سازد ،میتواند به طور مؤثری
بهبودی در عملکرد ورزشکار ایجاد نماید .پژوهشها به وضوح نشان داده ورزشکارانی که
در برنامه غذایی خود کالری کافی مصرف نمینمایند و الگوی صحیحی از مصرف درشت
مغذیها را ندارند ،ممکن است بدنشان در زمان الزم همسازی و هماهنگی کافی را با
تمرینهای ورزشی در مقایسه با ورزشکارانی که رژیم مناسب و صحیحی در طول تمرین
داشتهاند ،از خود نشان ندهد و در این رابطه عدم همسازی و سازگاری بدن با تمرینات
مشهود است .به عالوه یک رژیم نامناسب منجر به از دست رفتن حجم ماهیچه گشته و
بدن را مستعد ابتال به بیماریهای گوناگون میسازد .به طور کلی یکی از راههای بهینه-
سازی سازگاری بدن با تمرینات و پیشگیری از بیش تمرینی از طریق ارتباط مناسب بین
تمرین و رژیم به عنوان بخشی از برنامه تمرینی روزمره امکانپذیر است.

)Food Frequency Questionnaire(FFQ

1

تغذیه ورزشکاران

۱۹۵

انرژی غذایی ورزشکار

به منظور بهینهسازی تمرینات ورزشی و بهبود عملکرد یک ورزشکار با ابزارهای
تغذیهای اولین اصل ،ایجاد اطمینان از تأمین انرژی و کالری کافی برای متعادل نمودن
نیازهای بدن اوست .افرادی که با هدف رسیدن به تناسب اندام فعالیت میکنند (مثل
ورزشهای  ۳۰-۴۰دقیقهای روزانه و ۳مرتبه در هفته) نیازهای تغذیهای خود را معمو ًال
با رژیم  ۱8۰۰تا  ۲۴۰۰کالری روزانه تأمین خواهند کرد .از طرف دیگر ورزشکارانی که
در سطوح متوسطی از تمرینات شدید ( ۳-۲ساعت تمرین روزانه  ۵-۶مرتبه در هفته)
مشارکت دارند ممکن است ،حداقل  ۶۰۰تا  ۱۲۰۰کالری در هر ساعت طی تمرین نیاز
داشته باشند .به همین دلیل نیاز کالریکی آنها بین  ۲۵۰۰تا  8۰۰۰کالری روزانه میرسد.
حتی برای ورزشکاران برجسته نیازهای کالریکی ممکن است طی تمرینهای پیچیده،
بیشتر از این باشد .اگرچه برخی فیزیولوژیستها و متخصصان تغذیه معتقدند که
ورزشکاران قادرند با به کارگیری یک رژیم خوب و متعادل نیازهای کالریکی خود را تأمین
نمایند .در عین حال این روش برای ورزشکاران بزرگ یا ورزشکارانی که درگیر تمرینهای
طاقتفرسا و وقتگیر روزانه هستند ،ممکن است ،خیلی مشکل و غیرعملی باشد که این
حجم غذا را مصرف نمایند ،در عین حال بکارگیری یک رژیم کم کالری در طی تمرین
اغلب منجر به کاهش وزن (کاهش توده ماهیچه) ،بیماری و دیگر عالئم پاتوفیزیولوژیکی
و جسمی حین تمرینات شدید خواهد شد ،و در نتیجه منجر به کاستن از عملکرد ورزشکار
میگردد .گروههای مستعد این وضعیت ،همچون دوندهها ،دوچرخه سواران ،شناگران،
ژیمناستها ،کشتیگیران ،بوکسورها را میتوان برشمرد.
اولین شکایت از یک ورزش شدید ،درد و گرفتگی عضله است که معموالً با تجمع
شدن اسید الکتیک در بافتهای عضالنی ایجاد میگردد ،یون  Hمثبت یافته مهمی است
در این پدیده نقش دارد .در این مرحله عضالت نمیتوانند به سرعت گلوکز را بسوزانند و
از طرف دیگر عدم دسترسی کافی به اکسیژن ،بدن را به سمت وام اکسیژنی میکشاند و
در نتیجه آن ساخته شدن اسید الکتیک را بدنبال دارد .انتخاب یک غذای مناسب در یک
لحظه خاص که بتواند همچنین مانع از خروج پتانسیل کامل ورزشکار شود از اهمیت
خاص برخوردار است .بنابراین ورزشکاران برجسته به تغذیۀ خود با هوشیاری مینگرند.
فیزیولوژیستهای ورزشی باید در برای برقرارسازی تعادل بین تغذیه صحیح و انرژی
مصرفی برای دستیابی به وزن مناسب اقدام نمایند .اگرچه این مفهوم ساده به نظر میرسد
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اما اغلب تمرینهای ورزشی شدید اشتها را ذایل نموده به طوری که ورزشکار احساس
گرسنگی نمیکند و از طرف دیگر برخی دیگر نیز پس از صرف غذا تا چند ساعت تمایل
به تمرینات شدید ندارند ،زیرا نوعی احساس پر بودن در دستگاه گوارش خود داشته و
مستعد گرفتاریهای گوارشی میشوند ،به عالوه انتقال از مکانی به مکان دیگر طی
مسافرتهای تمرینی  -مسابقاتی و انواع غذاهای گوناگون از یک طرف و عادات غذایی
ورزشکار از طرف دیگر تأمین کالری کافی را با مشکل مواجه میکند .این بدین معنی
است که باید برنامه زمانبندی مناسبی بین تمرینها و وعدههای غذایی وجود داشته باشد
تا ورزشکار احساس اطمینان از تأمین مواد مغذی کافی روزانه را داشته باشد .به همین
دلیل متخصصان تغذیه ورزشی پیشنهاد میکنند که ورزشکاران  ۴تا  ۶وعده روزانه به
همراه میان وعدههای مناسب در برای تأمین کالری مورد نیاز بدنشان داشته باشند.
استفاده از مواد مغذی با دانسیته انرژی باال و مکملهای کربوهیدراتی و پروتئینی مسیر
راحتی را در تکمیل نمودن رژیم غذایی ورزشکاران به منظور تأمین انرژی مصرفی طی
تمرینات فراهم میآورد .پژوهشهای علمی در  ۲۰سال گذشته در مورد توانایی
نوشیدنی های ورزشی حاوی الکترولیت و کربوهیدارت و ارتباط احتمالی آنها با بهبود
عملکرد ورزشکاران ،توجه مربیان و فیزیولوژیستهای ورزشی را به خود معطوف ساخته
است  .البته ورزشکاران بسته به نوع تمرین ،ابعاد بدن و یا کم و کیف رقابتهایشان مقادیر
انرژی غذایی متنوعی نیاز خواهند داشت .شخصی با جثۀ کوچکتر ممکن است صرفاً برای
تأمین انرژی فعالیتهای روزانه تنها نیازمند  ۱7۰۰کیلوکالری باشد و وزنی هم از دست
ندهد ،در مقابل شخصی با جثۀ بزرگتر و ماهیچۀ بیشتر نیازمند  ۳۰۰۰کیلوکالری باشد.
این موارد تنها محاسبات تخمینی بوده و نیازمند بررسی بیشتر بر حسب فاکتورهای
شخصی مربوط به ورزشکار میباشد .به طور مثال  ۱۲ساعت مسابقه فشرده دوچرخه-
سواری نیازمند  ۴۰۰۰کیلوکالری مازاد بر کیلوکالریهای تأمین کننده فعالیتهای روزانه
شخص است .بنابراین وی برای ثابت نگهداشتن وزن بدن در حین انجام تمرینهای ورزشی
نیازمند  7۰۰۰کیلوکالری است.
تفاوت رژیم غذایی ورزشکاران با افراد عادی

رژیم غذایی یک ورزشکار باید در یک مطلب اساسی با رژیم غذایی فرد عادی تفاوت
داشته باشد .ورزشکاران عالوه بر نیازهای فیزیولوژیکی روزمره ،نیاز به سوخت برای تمرین
و مسابقه دارند .غذا سوخت الزم برای ورزشکاران را تأمین میکند ولی اغلب ورزشکاران
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از دریافت غذایی خود غافلند .پروتئین ،چربی و کربوهیدراتها سوخت بدن را تشکیل
میدهند .همه غذاها ترکیب یکسانی از نظر محتوا ندارند.
یک ورزشکار نوجوان (به خصوص فردی که در حال رشد است) نسبت به هر زمان
دیگری از زندگی نیاز بیشتری به کالری دارد .انرژی مورد نیاز همچنین به نوع ورزش
تخصصی و برنامه تمرین ورزشکار بستگی دارد .یک دختر نوجوان با جثهی متوسط که
دارای فعالیت متوسط و هنوز در حال رشد است به حدود  ۲۲۰۰کالری در روز نیاز دارد،
حال آنکه یک دختر  ۱۵ساله با جثه کوچک که رشدش کامل شده به حدود ۱8۰۰
کالری یا کمتر نیاز دارد .پسران نوجوان باالخص نیاز بسیاری به کالری دارند .یک پسر
نوجوان در حداکثر رشد ممکن است به  ۴۰۰۰کالری در روز احتیاج داشته باشد .میزان
کالری که در ورزش نیز میسوزد ،متفاوت است.
ورزشکارانی که فعالیتهای سنگین انجام میدهند ،نسبت به افراد کم تحرك ،به
غذای بیشتری نیاز دارند .فعالیت فیزیکی ناشی از تمرین ورزشی یا مسابقه ،بسته به
سالمت فیزیکی ،مدت زمان فعالیت ،نوع و شدت حرکت ورزشی ،مصرف روزانه انرژی را
به  ۵۰۰تا  ۱۰۰۰کیلوکالری در روز افزایش میدهد .به همین دلیل ،ورزشکاران به منظور
تأمین نیازهای انرژی باید مصرف غذایی را افزایش دهند تا مطابق با سوخت و ساز روزانه
باشد و نیازهای انرژی آنها برطرف شود .همین افزایش مصرف غذا ،بیشتر باید با توجه به
مواد مغذی ماکرو(کربوهیدرات ،چربی و پروتئین) و مواد مغذی میکرو(ویتامین ،مواد-
معدنی و عناصر کمیاب) به خوبی متعادل گردد ،ولی این امر همیشه به آسانی ،قابل
دستیابی نیست.
تغذیهی افراد عادی از لحاظ کمی و کیفی با تغذیه ورزشکاران متفاوت است .رژیم
غذایی افراد عادی باید شامل کربوهیدرات ( ۴۵تا  ۵۵درصد از کل انرژی دریافتی _  ۳تا
 ۵گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در روز) ،چربی ( ۲۰تا  ۳۰درصد از کل انرژی
دریافتی _  ۰/۵تا  ۱/۵گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن) و پروتئین( ۱۰تا  ۱۵درصد
از کل انرژی دریافتی  ۰/8تا  ۱گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن) ،باشد.
تغذیهی مناسب برای ورزشکارن شامل رژیمی است که پایه آن مواد گیاهی،
کربوهیدرات آن فراوان ( ۵۵تا  ۶۵درصد از انرژی تام غذا  ۵ -تا  ۱۰گرم به ازای هر
کیلوگرم از وزن بدن) ،چربی آن کم (زیر  ۳۰درصد از محتوای انرژی –  ۱تا  ۲گرم به
ازای هر کیلوگرم از وزن بدن) و پروتئین آن کافی باشد ( ۱۲تا  ۱۵درصد از محتوای

۱۹8

ترکیب بدن و کنترل وزن

انرژی –  ۱/۵تا  ۲گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن) .میزان سهم انرژی از درشت
مغذیها برای افراد عادی ،ورزشکاران استقامتی و قدرتی در جدول ارائه شده است.
جدول  .13میزان سهم انرژی از درشت مغذیها
درشت مغذیها

رژیم غذایی افراد عادی

ورزشکاران استقامتی

ورزشکاران قدرتی

کربوهیدراتها

۵۰%

۶۵%

۵۵%

چربیها

۳۵%

۲۰%

۲۵%

پروتئینها

۱۵%

۱۵%

۲۰%

چند دهه پژوهش نشان داده است که رژیمهای سرشار از غالت کامل ،سبزی و میوه
(یعنی غذاهای پرکربوهیدرات) موجب جلوگیری از بیماریها ،حفظ وزن بدن و بهبود
کارایی ورزشی میشوند .رژیم کم کربوهیدرات ،گلیکوژن ماهیچه و کبد را به سرعت
کاهش داده و ظرفیت ورزش سنگین بیهوازی و بلند مدت هوازی را محدود میسازد.
پیشنهاد مصرف کربوهیدرات را به صورت نسبی (یعنی چند گرم کربوهیدرات به ازای هر
کیلوگرم وزن بدن) نیز میتوان ارائه داد .بیشتر ورزشکاران ،روزانه به  ۴تا  ۶گرم
کربوهیدرات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن نیاز دارند .مصرف کربوهیدرات کافی در تمرین
بیهوازی نیز اهمیت دارد ،زیرا بدن در فعالیتهای بسیار سنگین ،فقط کربوهیدرات
مصرف میکند که میتواند به تخلیهی گلیکوژن ماهیچه منتهی گردد .شناخت انواع
کربوهیدرات و چگونگی سوخت و ساز آنها در بدن به توضیح برتریهای رژیم
پرکربوهیدرات کمک میکند.
نیازهای فیزیولوژیک و تغذیهای ورزشهای تیمی

شرکت در ورزشهای تیمی (ورزشهایی که در آن تعدادی ورزشکار در یک بازی
مشترك با یکدیگر همکاری میکنند تا بر تیم مقابل غلبه کنند) به هر سه دستگاه انرژی
بدن متکی است .با وجود این دستگاههای فسفاژن و هوازی ،سهم اصلی را در تأمین انرژی
دارند .در این ورزشها ،فعالیتهای انفجاری خیلی شدید عضالنی که به پریدن ،ضربه

۱۹۹

تغذیه ورزشکاران

زدن ،سریع دویدن نیاز دارند ،دستگاه انرژی غالب در آنها ATP/PC۱است .هنگام فعالیت-
های با شدت کمتر که بین فعالیتهای انفجاری پدیدار میشوند ،دستگاه هوازی وارد عمل
میشود .مهمترین تفاوت انرژی مورد نیاز ورزشکاران رشتههای تیمی با ورزشکاران ورزش-
های استقامتی یا قدرتی /توانی ،تغییرات زیاد کالری مورد نیاز آنها است .در بین ورزشکاران
تیمی تفاوت در کالری مورد نیاز به ماهیت ورزش ،پستی که ورزشکار در آن بازی میکند
و وزن بدن فرد ،بستگی دارد .هنگام محاسبه انرژی مورد نیاز و طراحی یک برنامه غذایی
ویژه یک ورزشکار باید به این عوامل توجه داشت .برای مثال ،اغلب بازیکنان فوتبال ۳8۰۰
تا  ۳۹۰۰کالری در روز هزینه میکنند .با وجود این ،کالری واقعی مورد نیاز به پست
بازیکن در تیم بستگی دارد.
نکتهی مهم درباره همهی ورزشکاران ورزشهای تیمی ،حفظ تعادل انرژی با توجه به
توصیههای دریافت درشت مغذیها در حد مناسب است .بسیاری از ورزشکاران ورزشهای
تیمی بویژه آنهایی که عملکردشان با اندازهی بدن بزرگتر افزایش مییابد ،پروتئین
بیشتری میخورند .این موضوع اغلب به ذخایر گلیکوژن آنها ضرر میرساند ،زیرا عملکرد
مطلوب آنها به جایگزینی روزانه ذخایر گلیکوژنی بستگی دارد .به طور کلی ،ورزشهای
تیمی به دلیل آنکه دستگاههای انرژی مورد استفادهشان هنگام فعالیت ،ترکیبی از
دستگاههای بیهوازی و هوازی است ،به مخلوطی از کربوهیدرات ،پروتئین و چربی نیاز
دارند.
فوتبال و ویژگیهای فیزیولوژیکی و تغذیهای آن

فوتبال یک بازی با دو نیمه  ۴۵دقیقهای میباشد بین این دو نیمه یک استراحت ۱۵
دقیقهای وجود دارد .فوتبال شامل تمرینهای متناوب با شدت زیاد است که شامل سیستم
صرف انرژی به صورت هوازی و بیهوازی میباشد .سیستم اسیدالکتیک در  ۳۰ثانیه اول
تمرین فعال است و نسبت به سیستم فسفاژن انرژی بیشتری تولید میکند .رشته ورزشی
فوتبال به این سیستم نیاز مبرمی دارد .آموزش تمرینهایی که قبل از آغاز فصل مسابقه
انجام میشود شامل موردهای زیر است:
تمرین برای آماده سازی عمومی ،کارکردن در رده وزنی مشخص و تمرین برای
افزایش مهارتها در طول فصل به طور معمول  ۲تا  ۴جلسه در برنامه گنجانده میشود.
1

Adenosine triphosphate/Creatine phosphate
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اکثر تیمهای فوتبال ،فصل مسابقات یک بازی در هفته دارند .این بازی اغلب در آخر هفته
انجام میشود و در مسابقات سطح باال مسافرتهای زیادی انجام میشود.
در جریان بازی فوتبال و بسته به شرایط بازی ،بدن از کمترین تا بیشترین فشار را
تحمل میکند .مسافت کلی دویده شده توسط یک فوتبالیست در طول یک مسابقه به
عاملهای مختلفی همچون ،سطح رقابت ،پست بازیکنان ،سبک بازی و میزان آمادگی
بازیکن ،بستگی دارد .بازیکنان فوتبال در سطح عالی از  7تا  ۱۲کیلومتر در هر بازی
میدوند و فوتبال را یک ورزش استقامتی نشان میدهند .با این همه ،فوتبال فقط یک
ورزش استقامتی نیست و باید این حقیقت را مد نظر قرار داد که بازیکنان فوتبال در طول
یک مسابقه  ۶۰۰متر را با سرعت بسیار زیاد میدوند و  ۲/۴کیلومتر را هم با شدت زیاد
طی میکنند .بیشترین میزان دوندگی را بسته به سیستمهای مختلف بازی ،پیستونهای
کناری ،هافبکها و فورواردها دارند و کمترین میزان دوندگی را مدافعان جلوزن ،پوششی
و دروازهبانها ،دارند .هر فوتبالیست در هر بازی فوتبال ،حدود  ۱۰۰۰فعالیت مختلف را
با میزان فشار متفاوت ،تحمل میکند .از نظر زمانی ،فعالیتهای با فشار کمتر حدود  ۵برابر
بیشتر از فعالیتهای با فشار بیشتر ،زمان میبرند .نبض هر فوتبالیست حین بازی
بین  ۱۲۰تا  ۲۱۰بار در دقیقه نوسان دارد .متوسط میزان نبض بازیکن درهر بازی فوتبال
حدود  ۱7۰است و میزان مصرف اکسیژن به  7۰درصد حداکثر اکسیژن مصرفی میرسد.
این مقادیر نشان می دهد که هزینه کلی انرژی در یک بازی برای یک بازیکن با وزن 7۵
کیلوگرم در حدود  ۱۶۰۰کیلوکالری میباشد .میزان هزینه انرژی در رقابتهای متوسط
و در سطوح پایین قدری کمتر است.
فوتبال  ،ورزشی است مبتنی بر قدرت ،سرعت و مهارت که هر سه آنها میتوانند
تحت تأثیر نوع ،زمان ،نحوهی مصرف مواد غذایی و نوشیدنیها ،توسط ورزشکار قرار گیرند.
نیاز به انرژی و دیگر مواد مغذی در ورزشکاران رشتهی فوتبال با توجه به وزن بدن ،وضع
بلوغ ،فصل انجام مسابقات و حتی جایگاه بازیکن در زمین (مدافع ،مهاجم و یا دروازه بان)
متفاوت است .به طور مثال فعالیت های یک مهاجم ،بر توان و قدرت ،متمرکز است .در
حالی که یک مدافع میباید از سرعت و چابکی الزم برخوردار باشد .بنابراین برای دست-
یابی به هدفهای ورزشی و برای تأمین نیازهای تغذیهای فردی ،برنامههای غذایی به
صورت انفرادی تنظیم میگردد و ورزشکاران این رشته میباید سعی کنند تا ذخیره انرژی

۲۰۱

تغذیه ورزشکاران

مناسبی برای تمرینها و مسابقه داشته باشند .در عین حال برخی ورزشکاران به وضع
تغذیهای خود بیتوجهاند و این امر موجب آسیب و نقص عملکرد ورزشی آنها خواهد شد.
برخی اشتباهات رایج تغذیهای در بین فوتبالیستها به قرار زیر است :
 عدم دریافت مایعات به مقدار کافی عدم مصرف مواد غذایی در فواصل منظم دریافت پروتئین بیش از حد و کربوهیدرات به مقدار کمرشتههای مختلف ورزشی از لحاظ استفاده از سیستمهای انرژی بدن با هم تفاوت
دارند .فوتبال نیز از این امر مستثنا نیست .این اختالف در جدول نشان داده شده است.
جدول  .14تقسیمبندی ورزشهای گوناگون از نظر دخالت درصد سیستمهای انرژی بدن
رشته ورزشی
بسکتبال
شمشیربازی
دو و میدانی
گلف
ژیمناستیک
هاکی
قایقرانی
دوی استقامت
اسکی
فوتبال
شنای
استقامتی
شنای سرعتی
تنیس
والیبال

درصد سیستمهای
اسیدالکتیک&ATP/PC

درصد سیستمهای
اسیدالکتیک & هوازی

درصد سیستم
هوازی

۶۰
۹۰
۹۰
۹۵
8۰
۵۰
۲۰
۱۰
۳۳
۵۰

۲۰
۱۰
۱۰
۵
۱۵
۲۰
۳۰
۲۰
۳۳
۲۰

۲۰
۵
۳۰
۵۰
7۰
۳۳
۳۰

۱۰

۲۰

7۰

۴۰
7۰
8۰

۵۵
۲۰
۵

۵
۱۰
۱۵
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تنظیم برنامهی غذایی ورزشکاران فوتبال

مهمترین اصلی که در تنظیم برنامهی غذایی ورزشکاران رشتهی فوتبال میباید،
درنظرگرفته شود ،تأمین انرژی مورد نیاز آنها میباشد .به گونهای که وزن بدن فوتبالیست-
ها ثابت باقی بماند .با اجرای یک دورهی آموزش کوتاه مدت میتوان بازیکنان فوتبال را
قادر ساخت تا با به کارگیری توصیههای تغذیهای ،احساسی بهتر و عملکردی برتر ،در
داخل و یا خارج از میدان مسابقه داشته باشند .با توجه به تیمی بودن این ورزش ،از نظر
روان شناختی بهتر است که اعضای تیم ورزشی ،اهداف تغذیهای خود را در یک جلسه
مشترك تعیین نمایند ،به طور مثال برخی از هدفهای مشترك ،به قرار زیر میباشند:
 مایعات کافی بنوشند. در بین دو نیمه بازی ،با مصرف مواد غذایی ،ذخایر مواد مغذی خویش را جایگزینکنند.
در برنامهی غذایی روزانه ،زمان دریافت مواد غذایی از اهمیت خاصی برخوردار است.
الگوی غذایی مطلوب ،برای این ورزشکاران آن است که وعدههای غذایی ،در حجمهای
کمتر ،در طی روز تنظیم گردد .به دان معنی که به جای  ۳وعده غذایی حجیم ،از ۶
وعده ی غذایی کم حجم استفاده شود تا حداکثر انرژی مورد نیاز ،برای فعالیت بدنی و
بازتوانی تأمین شود.
کربوهیدراتها سوختی مهم اما منبع انرژی کوتاهمدت برای فعالیتهای ورزشی به
حساب می آیند که باید هر روز و با خوردن غذاهای حاوی کربوهیدرات به جایگزینی آنها
اقدام کرد .در برنامه روزانه غذایی هر بازیکن باید کربوهیدرات مورد نیاز برای اجرای تمرین
و نیز بهینهسازی ذخایر گلیکوژنی برای بازیابی بدن بین دو جلسه تمرین وجود داشته
باشد .بر اساس اندازه بدن بازیکن و نیازهای تمرینی وی میتوان اهدافی کلی را برای نحوه
مصرف کربوهیدرات ها ترسیم کرد .با این همه ،نیازهای واقعی بازیکن به کربوهیدراتها
ویژه خود بازیکن بوده و بایستی بر اساس نیازمندیهای کلی وی به انرژی ،نیازهای
تمرینی خاص و بازخوردی که از عملکرد تمرینی گرفته میشود ،به شکلی دقیقتر تنظیم
شود.
بازیکنان فوتبال برای انجام کار شدید عضالنی خود ،نیاز به مصرف کربوهیدرات دارند.
یک تیم فوتبال که درگیر مسابقههای پیدر پی است ،موضوع ترمیم و تأمین ذخایر
گلیکوژن نقش مهمی در رفع خستگی و برگشت به حالت اولیه دارد .این مهم میبایست
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با خوردن غذاهای پرکربوهیدرات جبران گردد .مصرف مقدار کافی کربوهیدرات (8-۹
گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) از منبع غذایی آن یعنی میوهها ،غالت ،نان ،برنج،
ماکارونی و سبزیها در طی روز ،موجب حداقل احساس خستگی در فرد شده و توان
تمرینی وی را به حداکثر میرساند .بر این اساس ،مواد غذایی نظیر ،گروه نان و غالت،
میوهها و سبزیها میباید حجم وسیعی از غذای روزانهی این ورزشکاران را به خود
اختصاص دهند ،به طوری که دو قسمت از سه قسمت بشقاب یک فوتبالیست ،میباید از
این مواد تشکیل شود.
ذخیره چربی بدن نشان دهنده وضع تعادل بین دریافت انرژی و هزینه آن در طول
عمر است .چربی ،ذخیرهی اصلی انرژی در بدن است ،و یکی از راههای کارآمد بدن
ذخیره سازی انرژی اضافی به شکل چربی و مصرف آن در مواقع مورد نیاز است .یک بازیکن
وقتی میتواند بهترین عملکرد را داشته باشد که میزان بافت چربی بدنش در حد بهینهای
باشد .این میزان مشابهی برای همهی افراد نیست و در هر بازیکن میزان معینی است.
نکته ی جالب توجه آن است که میزان چربی مناسب برای هر بازیکن در طول دوره
قهرمانی او تفاوت میکند .چنانچه ذخایر چربی بدن خیلی کم شود ،عوارضی برای سالمت
فرد ایجاد میشود .چنانچه ذخایر چربی بدن خیلی زیاد شود ،بازیکن به خاطر وزن اضافی
خود سرعت حرکت کمتری خواهد داشت .بنابراین خیلی مهم است که بازیکنان بر میزان
دریافتی غذایی و هزینهی انرژی خود مدیریت کنند تا وزن و اندازه و ترکیب بدنشان به
حد مطلوب برسد.
پروتئین به عنوان یک مادهی مغذی مهم برای موفقیت ورزشی در تمام ادوار در نظر
گرفته شده است .پروتئین نقش مهمی در شکلگیری پاسخ بدن به ورزش دارد .بازیکنان
فوتبال ناچارند هم روی عامل قدرت و هم استقامت تأکید کنند و میبایست طوری تمرین
کنند که قدرت و استقامت خوبی داشته باشند .از این رو نیاز پروتئینی در این ورزشکاران
 ۱/۱-۶/7گرم ،به ازای هر کیلوگرم وزن بدن میباشد که میتوانند این مقدار را از منابعی
مانند گوشت کم چرب ،گوشت مرغ ،ماهی ،لبنیات ،تخم مرغ ،حبوبات تأمین کنند .اگرچه
پروتئین ،ترکیبی ضروری بوده و برای سالمت فرد مورد نیاز است ،لیکن سوخت اصلی
برای این نوع ورزش نبوده و بهتر است در مصرف آن حد اعتدال رعایت شود .موارد فوق
توصیههایی کلی برای ورزشکاران رشتهی فوتبال میباشد ،لیکن برای دوران مسابقه و
تمرینهای سنگین ورزشی ،میباید از برنامه های غذایی ویژهای پیروی نمود.
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فوتسال

فوتسال به بازی گفته میشود که در محلهای سرپوشیده (سالن) و یا در محل باز و
بدون دیوار و حصار انجام میگیرد .طول زمین فوتسال در مسابقات بینالمللی حداقل ۳8
و حداکثر  ۴۲متر و عرض زمین حداقل  ۱۵و حداکثر  ۲۵متر ،است .فوتسال (،)Futsal
واژهی بینالمللی برای این رشته ورزشی است .این واژه برگرفته از واژههای اسپانیایی
( Futbolفوتبال)و  ،Salaبه معنی درونی یا درون سالن است .هر تیم فوتسال متشکل از
 ۱۲نفر است ،که از این تعداد  ۵بازیکن اصلی و  7بازیکن ذخیره هستند .یک بازی فوتسال
در دو زمان  ۲۰دقیقهای با  ۱۵دقیقه زمان استراحت بین دو نیمه برگزار میشود .فوتسال
یک ورزش گروهی است که در زمینی به ابعاد  ۲۵×۴۲متر برابر با  ۱۰۵۰مترمربع است
که بهطور متوسط هر بازیکن  ۱۰۵متر را باید پوشش دهد ،انجام میشود.
ویژهگیهای فیزیولوژیکی رشته فوتسال

بازیکنان فوتسال با توجه به ماهیت این ورزش و محیطی که بازی در آن انجام می-
شود ،از ویژگیهای جسمانی ویژهای برخوردار هستند .شناخت این ویژگیها به طراحان
و برنامهریزان علم تمرین و تغذیه کمک میکند تا با در نظر گرفتن این ویژگیها ،برنامه-
های تمرینی و تغذیهای الزم را طراحی کنند .نخستین گام در برنامهنویسی تمرین و
تغذیه ،آگاهی از نیازهای فیزیولوژیکی هر رشته ورزشی است .ورزشکاران برای دستیابی
به اوج اجرای ورزشی مجبور به باال بردن سطح هماهنگی ،استقامت ،قدرت ،توان ،چابکی
و سرعت هستند .همچنین تمرین باید با توجه به شرایط انفرادی ،سطح تواناییهای هر
یک از شرکتکنندگان و نیز با در نظر گرفتن نیازهای ضروری در مسابقه طراحی شود.
بیشتر محققان علوم ورزشی و مربیان اعتقاد دارند که سطح باالی آمادگی هوازی،
پیشنیازی برای عملکرد بیهوازی باال هنگام فعالیتهای متناوب طوالنی به شمار میرود.
عالوه بر این ،ورزشکاران ورزشهایی که از نوع تناوبی هستند ،اغلب هنگام تمرینهای
پیش از فصل مسابقه ،از دوهای استقامتی طوالنی مدت برای بهبود ظرفیت هوازی استفاده
میکنند .کریستف جان گور( )۲۰۰۳۱در مطالعهای که ویژگیهای آنتروپومتریکی و
فیزیولوژیکی ورزشکاران نخبهی استرالیا را در رشتههای گوناگون بررسی کرد ،توان هوازی
بازیکنان فوتبال را باالتر از  ۵8میلیلیتر بر کیلوگرم بر دقیقه گزارش کرد.
Christopher John Gore
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توماس ریلی۱گزارش میکند که تغییر VO2max۲در فوتبالیستهای حرفهای قابل
دستیابی است ،اما تأکید بیش از حد روی بهبود متابولیسم هوازی در دوران پیش از فصل،
سهم کوچکی در بهبود کیفیت بازی دارد .با وجود این در ورزش فوتسال که حرکتهای
سریع و انفجاری ،همچنین برخی از عاملهای آمادگی جسمانی مانند سرعت و چابکی
نقش تعیین کننده ای در اجرای ورزشی بهینه دارد و با در نظر گرفتن این نکته که در
فعالیتهای سریع و انفجاری ،منابع انرژی بیهوازی سهم عمدهای در تأمین انرژی مورد
نیاز دارند ،شناخت سهم هر یک از سیستمهای هوازی و بیهوازی در فوتسال اهمیت
زیادی دارد .در این رشتهی ورزشی سیستم غالب انرژی سیستم بیهوازی (گلیکوژن –
اسید الکتیک و  )ATP/PCاست .با این حال داشتن سطح مناسبی از توان هوازی میتواند
در بازگشت به حالت اولیه بازیکنان در فاصلههای استراحت کمک مؤثری کند و مربیان
نیز نباید اهمیت توان هوازی را در اجرای ورزشی بازیکنان فوتسال نادیده بگیرند .ماهیت
اینتروال فعالیتهای داخل زمین فوتسال ایجاب میکند که بازیکنان این رشته ،آمادگی
هوازی متوسط به باال و در حد خوبی داشته باشند .داشتن این ویژگی اگر با راهبرد مناسب
بازی همراه شود ،میتواند خستگی را به تأخیر بیندازد .در فعالیتهای بیهوازی و سرعتی
مثل فوتسال ،انرژی مورد نیاز  ۱۲۰برابر زمان استراحت است و منبع اصلی تولید انرژی،
کربوهیدرات است .به طور کلی ،بازیکنان فوتسال ابعاد بدنی معمولی ،میانگین قد  ۱7۰تا
 ۱8۰سانتیمتر ،وزن بدنی  7۰کیلوگرم و درصد چربی  8تا  ۱۲درصد دارند.
نرمافزارهای ارزیابی غذا و تغذیه

نرمافزارهای تغذیه ،ابزاری برای آنالیز دقیق تمام مواد غذایی (درشت مغذیها و
ریزمغذیها) و محاسبه کالری آنها به منظور طراحی و تنظیم رژیم غذایی مطلوب برای
افراد عادی و ورزشکاران است.
امروزه توجه به برنامهریزی دقیق و صحیح تغذیهای مبتنی بر اصول علمی یکی از
روشهای پایهای حفظ و بهبود سالمت فرد و جامعه قرارگرفته است .به این منظور نرم-
افزارهای آنالیز غذایی و نیز رژیم درمانی به کمک کارشناسان تغذیه آمده تا فرآیند تحلیل
رژیم غذایی و تجویز بهترین رژیم را آسان سازد .در علم تغذیه ورزشی ،آنالیز ترکیب مواد
غذایی و انطباق آن با نیازهای روزانه فرد بهدلیل تنوع در غذاها و ترکیب آنان و نیز تفاوت
Reilly
Volume Oxygen Maximum
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نیاز به مواد مغذی در سنین مختلف و فعالیتهای روزانه نیاز به نرمافزار کامپیوتری دارد.
و اینکه آنالیز مواد غذایی و طراحی برنامه رژیم غذایی بدون استفاده از نرمافزار بسیار
سخت ،زمانبر و از دقت پایینی برخورداراست.

شکل  .38نرمافزار رژيم درمانی دکتر معمارباشی
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ضمیمهها

Cut-points for 99th % BMI based on age
Age in years

Boys 99th percentile BMI

Girls 99th percentile BMI

5

20.1

21.5

6

21.6

23.0

7

23.6

24.6

8

25.6

26.4

9

27.6

28.2

10

29.3

29.9

11

30.7

31.5

12

31.8

33.1

13

32.6

34.6

14

33.2

36.0

15

33.6

37.5

16

33.9

39.1

17

34.4

40.8

For further information see 2000 CDC growth charts for the United States
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