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ارگانهایبدنچهمیکنند؟
غده تیروئید

غده تیروئید در رابطه با س��وخت و س��از بدن
ی��ك سوپراس��تار تلق��ی میش��ود ای��ن غده
درونری��ز به ش��كل یك پروان��ه در گردن ما
جاخ��وش كرده در حكم یك كوره ذوب آهن
عمل میكن��د که هیپوفیز  Hypophyseبرای
این کوره در حكم ترموس��تات  thermostatو
هیپوتاالم��وس  Hypothalamusب��ه عن��وان
مهن��دس ناظ��ر به ط��ور دائم ترموس��تات را
كنت��رل ك��رده و آن را در صورت لزوم تنظیم
مینمای��د .در ای��ن بی��ن غ��ده تیروئی��د
هورمونهای��ی را تولی��د میكن��د ك��ه
( )T3-T4ی��ا بط��ور كلی (تیروكس��ین) نامیده
میش��وند كوره بدن اگر گرمایش زیادتر شود
ترموستات عملکرد آن را كاهش میدهد .اگر
کاه��ش دما آغاز گردد مقدار عملكرد تیروئید
را افزای��ش میده��د و چنانچ��ه ای��ن نظم و
ترتیب بهم بخورد س��وخت س��از كار بدن نیز
نس��بت به تغییرات ایجاد ش��ده واكنش نشان
داده و مق��دار و س��رعت س��وخت درش��ت
مغذیها را در بدن افزایش یا كاهش میدهد.

ع�لاوه بر این موضوع غ��ده تیروئید وظایف
مختلفی را نیز به عهده دارد از جمله جذب ید
از م��واد غذایی و س��اخت تدریج��ی ،T3-T4
هورمون  T3چهار بار تواناتر از  T4بوده بعنوان
قهرم��ان تولی��د ان��رژی و افزای��ش دهن��ده
متابولیس��م ب��دن نامگ��ذاری ش��ده اس��ت.
متاس��فانه  T3یك رفیق در سایه دارد كه RT3
ن��ام دارد ك��ه قب ً
ال راجع به آن و عملكرد آن در
حف��ظ و پاس��داری از ذخای��ر ان��رژی بدن به
ص��ورت بافت چربی اش��اره نمودهایم که چه
س��ان به طور همزمان عملكرد  T3را نیز مهار
میكند.

در چ��ه زمانی ای��ن عملكرد جدیتر
میشود؟
در مواقعی كه بدن تحت تأثیر استرس دائمی
قرار داش��ته باش��د یا به علت كاهش ش��دید
می��زان تأمین ان��رژی و افزایش مصرف آن با
تغیی��رات ناگهان��ی دفعات و زم��ان طوالنی
فعالیته��ای بدن در تمامی یا اغلب روزهای
هفت��ه و ی��ا خدای نكرده تح��ت تأثیر ابتال به

بیماریه��ای مختلف ،بدن در این حالت آژیر
قرمز س��ر داده میش��ود و وضعیت اضطراری
ب��ر كلی��ه عملكرده��ای سیس��تمها عارض
میگ��ردد .در چنی��ن موقعیتی  RT3از س��ایه
خ��ارج گردی��ده اولی��ن كاری را ك��ه انج��ام
میده��د به س��راغ  T3رفت��ه و عملكرد آن را
مه��ار و خنثی میس��ازد و بدین ترتیب  rt3نه
تنها از تجزیه و س��وخت چربیهای انباش��ته
ش��ده بدن محافظت میكند بلكه انرژیهای
ب��ه دس��ت آمده جدید را نی��ز تمام ًا به صورت
چرب��ی درآورد .در بافتها ارگانهای مختلف
اس��تقرار یافت��ه در گوش��ه و كن��ار ب��دن انبار
مینماید .متاسفانه كمكاری تیروئید در اغلب
موارد مورد توجه قرار داده نمیش��ود كه یكی
از عوامل كاهنده س��طح س��وخت بدن تلقی
میش��ود كه باعث افزای��ش وزن ،ریزش مو،
ناخنهای شكننده ،سردرد ،احساس خستگی
و كمتوانی را پدیدار میسازد.

هیپوفیز

در س��طور قبلی اش��اره كوتاهی ب��ه هیپوفیز
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انج��ام داده ش��ده ب��ود ولی در واق��ع هیپوفیز
وظای��ف بس��یار گس��ترده و پیچیدهتری را در
سیس��تمهای در هم تنیده بدن به عهده دارد و
نظ��ارت دایم��ی بر فعالی��ت و عملكرد تمامی
هورمونه��ای پدیدار ش��ده را ب��ه دقت انجام
داده و نح��وه عملك��رد آنه��ا را هدای��ت و در
ص��ورت لزوم تصحیح میكن��د .به طور مثال
هیپوفیز با تولید هورمون  Tshبه تنظیم میزان
عملك��رد فعالیتهای تیروئید نظارت دارد و با
ك��م و زیاد کردن  TSHی��ا هورمون تحریك
كننده عملكرد غده تیروئید س��رعت سوخت و
ساز بدن را تنظیم و هدایت مینماید.
ص��د البت��ه هیپوفیز نظارت مس��تقیم بر تولید
هورمونه��ای جنس��ی مث��ل اس��تروژن،
پروژس��ترون ،تستس��ترون (دهی��درو اپ��ی
اندس��ترون) دارد و بطور قط��ع و یقین تنظیم
هورمونهای جنس��ی و غ��دد فوق كلیوی در
جهت حفظ س�لامتی كل��ی بدن و به میزان و
سرعت سوختوساز آن اثرگذار میباشد .پس
هیپوفی��ز ن��ه تنها نقش ترموس��تات بدن را به
عه��ده دارد بلك��ه كنترل و تغییر مس��یر تولید
هورمونهای رش��د را در پیش��گیری از غول
پیکری به عهده دارد.

م��واد تش��كیل دهن��ده وج��ود م��ا
انسانها و نقش آنها

آخرین و مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سوخت

و س��از بدن تشكیل دهندگان وجود هر فردی
میباشد كه شامل:
ال��ف) چربی ب) اس��كلت و اس��تخوانها ج)
بافتهای پیوندی د) عضالت بدن
بدن ما همواره س��وخت خود را در عضالت و
بافته��ای چربی خود ذخی��ره میكند لذا این
دو س��اختار هم��واره فعال ب��وده و برای حفظ
خود نیاز مبرمی به مقادیر معینی انرژی دارند.
اما عضالت با مقایس��ه با بافتهای چربی نیاز
بیش��تری به انرژی دارد تا نس��بت به ساخت و
نگه��داری خود توانمندی الزم را حفظ نماید.
اما بافتهای چربی در گوشه و كنار ارگانهای

ب��دن ج��ا خوش كردهان��د و منتظرند تا هر چه
بیش��تر به ذخیره چربی خ��ود بپردازند و از این
رو ب��رای حفظ تمامی��ت محدودههای خود به
انرژیه��ای بیش��تری احتی��اج ندارند .جالب
اس��ت بدانید وقتی فردی نیازهای واقعی بدن
را از بع��د می��زان انرژی و م��واد مغذی تأمین
نمیس��ازد بافته��ای عض�لات تحلیل پیدا
ك��رده و تولید انرژی جهت امكان ادامه حیات
مینمای��د و در ای��ن گی��رودار قس��متی از این
انرژیهای به دس��ت آمده از تجزیه و سوخت
عضالت نیز به پر كردن انبار انرژی بافتهای
چربی به كار میرود.

انواعبافتهایچربیاستقراریافتهدربدنما
بافته��ای ب��دن ما از دو فرم چربی تش��كیل
یافت��ه ( )1باف��ت چربی س��فید  )2بافت چربی
قه��وهای) .دهههای گذش��ته علمای تغذیه بر
ای��ن باورند فقط نوزادان و كودكان خردس��ال
دارای باف��ت چرب��ی قه��وهای میباش��ند كه
میتوان��د درجه حرارت بدن آنها را حفظ نمایند
ك��ه دچ��ار افت حرارت و گرم��ای بدن و دچار
آسیب ناشی از آن نگردند.
در این بین این مسئله نیز مطرح گردیده افراد
رش��د یافت ه نیز مقدار چربی قهوهای رنگ دارا
میباشندكه نقش مهمی را در تنظیم قندخون
ت س��از بدن به عهده دارد .علت اینكه
و س��وخ 
رنگ چربی قهوهای میباشد در این امر نهفته

اس��ت كه بافت چربی قهوهای رنگ سرش��ار از
میتوكندری میباشد كه چربیها را سوزاننده و
تولید انرژی مینماید ،متاس��فانه هر چه كه به
وزن فرد افزوده میش��ود ،به طرف اضافه وزن
و چاقی رو میكند از میزان چربی قهوهای آنها
كاس��ته میشود و هر چه بیشتر به حجم چربی
س��فید آنها افزوده میش��ود .و راز این گرایش
بدن به انباشت و حفظ چربیهای سفید در این
موض��وع نهفت��ه اس��ت ك��ه بتوان��د از ای��ن
س��رمایهگذاری در م��وارد ب��روز وضعی��ت
اضط��راری و قحطیه��ای دور از انتظار برای
تأمین نیازهای زیستی ارگانهای حیاتبخش
سوخت كافی و الزم را تأمین نماید.

