اصل بقا
دکتر سیدمحسن مداح

خبر معجزهي آب کرفس در الغري یا تبلیغ داروي الغري «فت برنر» را که صددرصد گیاهی است ،شنیدهاید؟ میگویند اینها و یک دوجین دیگر مثل
اینها چربیسوز هستند و بدون ورزش و کمخوري قادرند چربیهاي اضافه بدن را از بین ببرند .اینکه علیرغم این اکتشافها ،بیشتر دنیا هنوز از اضافهوزن
رنج میبرند ،البد از بیاطالعی مردمان است!
از غذا :اصل بقای انرژی
از مقدمات علم فیزیک که در مدرسه یاد میدهند «اصل بقاي انرژي» است که میگوید انرژي هرگز از بین نمیرود بلکه از صورتی به صورت دیگر
تبدیل میشود .چربیهاي ذخیره شده در بدن نیز خارج از این قاعده نیستند .اگر در خصوص درمان چاقی در مورد معجزهاي به نام چربیسوز ادعایی
شنیدید ،براساس قانون بقاي انرژي باید این سوال برايتان طرح شود که با مصرف این ترکیبات الغر کننده و بهاصطالح «چربیسوز» ،انرژي ذخیره شده
بهصورت چربی در بدن به چه شکل دیگري از انرژي (مثل حرارت ،نور یا حرکت) تبدیل میشود و از بین میرود؟ بهعبارت دیگر ،بعد از مصرف این
چربیسوزها کدام کوره در بدن روشن میشود تا چربیهاي ذخیرهاي در آن دود شود یا احیاناً کدام پروژکتور در بدن از تبدیل چربی به نور روشن میگردد
یا کدام موتور توربو از تبدیل انرژي چربی به نیروي حرکتی در بدن شروع به کار میکند؟
تا به امروز تنها و تنها اگر دریافت انرژي از غذا کمتر از نیاز بدن (متابولیسم پایه و فعالیت بدنی) باشد ،چربیهاي ذخیره شده صرف انجام کارهاي جاري
و حیاتی بدن میشود و کاهش وزن پدید میآید .و نیز به هیچ ترفندي نمیتوان تنها بخشی از چربی را از ناحیهاي خاص در بدن زدود .وعدهي الغري
موضعی با دستگاه و لیزر و ماساژ و ...اصل بقاي انرژي را شرمسار و متولیان درمان را بیش از بیش در دین مردم زودباور نگه میدارد.
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پانوشت -دو توضیح:
 .1داروهایی که با تحریک سیستم عصبی سمپاتیک یا تحریک چرخههاي فوتایل در سلول بتوانند راندمان انرژي سلولی را پایین نگه دارند همیشه مورد
تحقیق و جستجو بودهاند ،ولی چون گیرندههاي درگیر در این چرخه مثل گیرندههاي آدرنرژیک غیراختصاصی هستند ،عوارض وسیع این داروها مانع از
حضور آنها در بازار شده است .بهعنوان مثال گیرندههاي آدرنرژیک در سوختوساز و کنترل گرسنگی و سیري در هیپوتاالموس نقش دارند و در عینحال
این گیرندهها در قلب و عروق و اندامهاي دیگر نیز اعمال حیاتی دیگري را بهعهده دارند که مداخله در اثر آنها تنها در مراکز مورد نظر در مغز میسر
نیست.
 .7سایر مکملهاي کاهش وزن که توسط شبکههاي ماهوارهاي و عطاريها (و متاسفانه برخی داروخانهها) تبلیغ میشوند و مصرفکنندگان هیچگونه
اطالعاتی از محتویات آن ندارند ،داروهایی هستند که در برچسبهاي آنها به عباراتی مانند «گیاهی» یا «طبیعی» بسنده شده است .خیلی از این داروهاي
بهاصطالح گیاهی داراي دوز باالي داروي سیبوترامین ) (Sibutramineهستند که کاهندهي اشتهاست که غیرمجاز شناخته شده و جمعآوري شده
است.

