
 

 

 عامل، متابولیسم بدن دچار اختالل می شود 01با این 

 همه ما می دانیم که سوخت و ساز مجموعه ای از تحوالت شیمیایی درون سلول های موجودات زنده است.

انجام برخی اقدامات متابولیسم بدن را افزایش یا کاهش می دهد. در این میان msnبه گزارش آوای سالمت به نقل از

 اشتباهات رایجی نیز وجود دارد که سوخت و ساز بدن را دچار اختالل می کند. 

: تنها خورد و خوراک نیست که می تواند متابولیسم بدن را مختل کند. عدم دریافت عدم دریافت خواب کافی شبانه

 حرومیت مزمن خواب نیز باعث اضافه وزن و کاهش سطح سوخت و ساز می شود. خواب کافی و م

اونس آب بعد از  20تا  02آب بهترین و ارزان ترین راه برای افزایش سوخت و ساز بدن است. نوشیدن  کم نوشیدن آب:

لکرد متابولیک بدن بیدار شدن صبحگاهی توصیه می شود. توصبه به نوشیدن آب از این جهت است که در هنگام خواب عم

 کند می شود.

: مطالعات نشان می دهند که کافئین میزان سوخت و ساز بدن را باال می برد و در نتیجه مصرف بیش از حد کافئین

 مصرف کالری نیز افزایش پیدا می کند. 

ساعت پیش میز کار می کنند و این بدان معنا است که اکثر ما کم  02اکثر مردم روزانه هفت تا  بیش از حد نشستن:

تحرک هستیم. عدم فعالیت و عدم سوزاندن کالری بیشتر، سوخت و ساز بدن را دچار اختالل می کند. مطالعات محققان 

 لری می شود. کیلو کا 02بریتانیایی نشان می دهد هر ساعت کار ایستاده باعث سوزاندن 

یک اشتباه متداول مردم مصرف غذاهای پرکالری در اواخر روز است که منجر به  مصرف غذاهای پرکالری در اواخر روز:

ذخیره چربی در شکم و مخاطرات بهداشتی دیگر می شود. مصرف الکل، کافئین و غذاهای پرکالری در شب سوخت و ساز 

 بدن را مختل می کند. 

مطالعات نشان می دهد مصرف غذاهای تصفیه شده و فرآوری شده مشکالتی را در سوخت مصرف غذاهای فرآوری شده: 

 و ساز بدن ایجاد کرده و منجر به افزایش قابل توجه چربی در شکم، مقاومت به انسولین و ابتال به دیابت نوع دو می شود. 

ال یا خیلی پایین باشد، بدن برای حفظ دمای طبیعی خود باید بیشتر اگر دمای محیط خیلی با گرمای بیش از حد در خانه:



 فعالیت کند که در نتیجه باعث باال رفتن متابولیسم بدن می شود. 

رژیم های غذایی که ید آنها کم باشد، عملکرد تیروئید را پایین آورده که در نتیجه متابولیسم را نیز کند  رژیم های کم ید:

 می کند.

متابولیسم بدن توسط سیستم های عصبی و هورمونی کنترل می شود. عدم تعادل هورمونی روی  ورمونی:عدم تعادل ه

 کند یا تند بودن متابولیسم بدن تاثیرگذار است.

 برخی داروها، مثل کافئین یا نیکوتین، باعث باال بردن متابولیسم بدن می شود.مصرف برخی داروها: 
 

 


