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هر گردی گردو نیست!

اتهامزداییازچربیها

ٔ
درزمینه مصرف چربیها را زیر سؤال برده و لزوم بازنگری در ممنوعیت
با توجه به یافتههای اخیر که باور قدیمی
و محدودی�ت اس�تفاده از چربیه�ا را برم�ا آش�کار نم�وده اس�ت در ش�ماره پیش�ین به نق�ش و اهمیت چربیها
پرداختیم و اینکه خیلی از مواقع محدودیت چربی به معنای افزودن قند بیش�تر به رژیم غذایی و ش�یوع بیش�تر
چاقی همراه اس�ت مطالبی را باهم مرور نمودیم .در این ش�ماره به ادامه نقش حیاتی چربی در بدن و س�وا التی
که اغلب در ارتباط با این درشت مغذی با آن مواجه هستیم میپردازیم:
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نقش مهم و حیاتی چربیهای ذخیره بدن
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عملکرد چربی به عنوان یک غده درون ریز

در ایام قحطی و عدم دس��تیابی به انرژی الزم از طریق تغذیه روزانه ،نیاز روزمره
فعالیته��ای غی��رارادی و حیاتبخ��ش و فعالیتهای ارادی و س��ایر فعالیتهای
ش��یمیایی ب��دن از مناب��ع ذخیره چربی تأمی��ن میگردد و به همی��ن دلیل؛ در تمام
رژیمه��ا توصیه میش��ود کال��ری دریافتی موردنیاز روزانه ح��دود  20تا  30از گروه
چربیها تأمین شود.
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درگذشته عملکرد چربیها در سیستم بدن ،تنها بهعنوان یک
بافت غیرفعال انباش��ت و ذخیره انرژی یا تولید انرژی در نظر
گرفته میش��د .درصورتیک��ه درواقع عملکرد بافت چربی در
حک��م یک غ��ده درونریز مه��م با تولید صده��ا هورمون یا
ترکیب��ات ش��به هورمون هس��ت ک��ه همراه با یک سلس��له
شبکههای ظریف درهمتنیده با ارتباطات دائمی و شبانهروزی
اطالع��ات دقی��ق وضعی��ت س��لولهای مختلف ب��دن را به
ارگانه��ای مختلف منعکس نم��وده واز طریق لپتین (افزایش
تولید آن) میزان اش��تها را کاهش میدهد .باگذش��ت زمان،
می��زان لپتین کاهشیافته و مجدداً بهطور خودکار احس��اس
گرسنگی و اشتها برای خوردن به وجود میآید.
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آیا نقش چربیها در بیمار یزایی صحت دارد؟
از یکس�و بافتهای چربی از ابعاد مختلف ازجمله

بازرس�ی را گ�ولزده و بهص�ورت انبوه�ی ب�ه

گردی�ده و بیماریه�ای خ�ود ایمن�ی را به وجود

تأمین انرژی و حفاظت از ارگانهای حیاتبخش

محلهایی هدایت مینمایند که آثاری از دش�من

میآورند .همچنین ممکن اس�ت در مس�یر عبور

بدن از اهمیت زیادی برخوردار میباش�ند ولی از

در ای�ن میادی�ن وج�ود ن�دارد و در ای�ن حال�ت

جری�ان خ�ون تغییراتی را به وج�ود میآورند که

ط�رف دیگ�ر هنگام�ی از حال�ت حمایت�ی خارج

س�لولهای دفاعی به سلولهای خودی حملهور

باعث وارد نمودن آسیبهای مخاطی در پوشش

میش�وند ک�ه دو اص�ل طالی�ی حف�ظ صحت و

مخ�اط رگه�ا ش�ده و لخته ایجاد ش�ود که غذا

سلامتی که تناس�ب و تعادل میباش�د را برهم

رسانی و تخلیه و حمل مواد زائد را مختل و ایجاد

زنن�د .ای�ن موضوع زمان�ی رخ میدهد که درصد

س�کته قلب�ی و مغزی بنماین�د .از ظرفی نیازهای

چرب�ی ب�دن در بانوان از م�رز  35درصد و آقایان

ارگانه�ای حس�اس دیگر مثل کلیهه�ا و ریهها و

از م�رز  25درصد فرات�ر رود .برای فرد فربه این

مویرگهای ش�بکیه چش�م را نیز مختل و آنها را

چرب�ی وب�ال گردن ش�ده و همکاریهای متقابل

صدم�ه زده و قس�متی از وظایفش�ان را مخت�ل

باف�ت چرب�ی ب�ا سیس�تمهای دفاع�ی دره�م

مینماین�د و بدین ترتیب التهابات دائمی درونی

میریزدو بجای یاری متقابل به خصومت آش�کار

ب�دن توس�ط تولی�دات س�لولهای چرب�ی

تغیی�ر موضع میدهند .از اعالمخطر و آمادهباش

انباشتهش�ده؛ موج�ب میش�ود در کن�ار ان�واع

بهموقع کاس�ته ش�ده و کار بجایی میرس�د که

التهاب�ات ،زمین�ه بروز دیابت ن�وع دو نیز پدیدار

س�لولهای چربی با عدم اعالم آمادهباش بجا و

ش�ده و س�لولهای تولیدکننده انسولین واقع در

بهموق�ع م�وادی را تولی�د و در جری�ان خون رها

جزای�ر النگرهانس لوزالمعده نی�ز با تحریکات

میکنن�د ک�ه ماکروفاژهاو یا مأمورین ایس�ت و

دائمی ،از کار بیفتند.
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آیا هر نوع چربی بدن بهعنوان منابع انرژی ذخیرهشده
تلقی میشود یا تفاوتهایی نیز وجود دارد؟

س��لولهای ذخیره کننده چربی به دودس��ته تقس��یم میشوند:
س��لولهایی که چربیهای س��فید را حتی بیش از ظرفیت خود
میتوانند در درون خود جا بدهند و درش��ت و درش��تتر ش��ده و
همراه با این انباشتگی عالوه بر ذخیره انرژی انبوه ،وزن فرد را
نی��ز ب��دون هیچ محدودیتی افزایش دهن��د .و اما نوع دیگری از
س��لولهای چربی وجود دارند که برخالف س��لولهای چربی
ذخیره کننده انرژی با دارا بودن تعداد کثیری میتوکندری بجای
انباش��ت و نگهداری انرژی ،به کاهش س��وخت انرژی و ایجاد
گرم��ا از چربیهای س��فید میپردازند .این ن��وع بافت چربی را
دانش��وران و دانش��مندان به علت رنگ قهوهای که دارد چربی
قهوهای نام نهادهاند.
ای��ن قبی��ل بافتهای چربی بهطور اعم در ن��وزادان فعال بوده و
وظیف��ه دارد ک��ودک را از هیپوترم��ی محافظ��ت نماید و از افت
میزان حرارت بدن آنها ممانعت به عملآورده و از آسیب دیدن
آنها جلوگیری نماید.
درگذش��ته تصور میش��د که بافت چربی قهوهای فقط متعلق به
ن��وزادان اس��ت و ب��ا افزایش س��ن از بین میرود ول��ی امروزه
پژوهش��گران ب��ه وج��ود بافت چربی قه��وهای در اف��راد بالغ،
بخصوص افرادیکه الغرتر از تناس��ب وزن به قدش��ان هستند،
پی بردهاند .این افراد قادرند بهطور طبیعی کالری بیش��تری به
مص��رف برس��انند بطوریکه اف��رادی که  50گ��رم بافت چربی
قهوهای در ارگانهای مختلف خود ذخیره داش��ته باشند قادرند 4
کیلوگرم از بافت چربی سفید را در سال ،بیشتر بسوزانند.
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نقش ذخایر چربی بدن در حفاظت فرد در قبال بیماریهای مختلف

در حقیقت بافت چربی بهعنوان دستیار نیرورسان سیستم دفاعی بدن بشمار میرود.
بهطور مثال زمانی که میکروارگانیسمهای بیماریزا بتوانند از بافت مخاطی رودهها
عب��ور نم��وده و بهجاهای دیگر نفوذ نمایند ترکیباتی را ایجاد میکنند که بافت چربی
در قب��ال مقابل��ه ب��ا این تولی��دات از طریق ترکیبات پروتئینه��ای خاصی که تولید
مینماید به سلولهای دفاعی اطراف خود اعالمخطر و آمادهباش میدهد تا از حالت
دفاعی خارج و آرایش جنگی گرفته و بهموقع با تولیدات سموم الزم جنگ شیمیایی
را جهت نابودی نفوذیهای بیماریزا آغاز نمایند  .پس نتیجه گرفته میش��ود بدون
عکسالعم��ل بافته��ا چربی و ع��دم اعالم وضعیت قرمز به دس��تگاههای دفاعی،
میکروارگانیس��مهای نف��وذی س��ریعتر از س��دهای دفاعی عبور ک��رده و صدمات
گستردهتری را به سلولها و بافتها و ارگانها وارد مینمایند .این موضوع در مناطق
قحط��یزده و اف��رادی ک��ه به علت عدم دریافت غذای کافی به س��وءتغذیه ش��دید
گرفتارشدهاند بهوضوح قابلمشاهده است؛ بطوریکه این افراد قبل از اینکه از شدت
گرس��نگی فوت نمایند تحت تأثیر ویروس و باکتریهای فرصتطلب مثل ویروس
گریپ و س��رماخوردگی قرارگرفته و بدن آنها بش��دت تضعیفش��ده وفرد به علت
فقدان بافت چربی قادر به دفاع مناسب نبوده و بهراحتی از پا درمیآید.

