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در مطالب قبلی به مقوله چربی ها پرداختیم و این نکته را یادآور ش�دیم که امروزه مشخص ش�ده تبلیغات فراوان 
در مذم�ت چربی ه�ا ط�ی س�الهای س�ال، باع�ث گرای�ش بیش�تر اف�راد ب�ه گ�روه کربوهی�درات )بخص�وص 
کربوهیدرات های ساده و انواع قندها( گردیده که رشد فزاینده چاقی و بیماری های متابولیک را به دنبال داشته 
اس�ت. در راس�تای اتهام زدایی از چربی ها طی دو مقاله پیش�ین به نقش و اهمیت این گروه مهم پرداختیم. در 

این شماره به یکسری از سوا التی که معمواًل در خصوص چربی ها برای افراد پیش می آید پاسخ داده ایم:

عملکرد  چربی ها در بدن
 زیر ذره بین تغذیه

انس��ان های اولیه هم��واره جهت 
تأمی��ن نیازه��ای ادام��ه حی��ات 
وزندگی ش��ان در تنگنا قرار داشتند 
و ازای��ن رو انباش��ت چربی در بدن 
ی��ک روش ای��ده ال بود ک��ه با هر 
گ��رم خود 9 کیلوکال��ری انرژی را 
تأمی��ن می نم��ود. در مقایس��ه ب��ا 
درش��ت مغذی ه��ای پروتئی��ن و 
قن��د ک��ه 4  ی��ا  کربوهی��درات 
کیلوکال��ری ان��رژی )تقریباً نصف 
مقدار انرژی یک گرم چربی( را تولید می نماید، از ایام کهن تاکنون بدن هر انسانی 

توانایی شگرفی جهت ذخیره انرژی به صورت بافت چربی را دارا می باشد.
 بطوریک��ه در ح��ال حاض��ر یک فرد با 180 س��انتی متر قد اگ��ر هفتاد کیلوگرم وزن 
داش��ته باش��د 14 کیلوگرم آن را چربی های ذخیره ش��ده او تش��کیل می دهد. یعنی 
یک پنجم وزن فعلی فرد را چربی تش��کیل می دهد که وظیفه آن پوش��ش ارگانهای 
حس��اس و ایجاد حجم در نش��یمنگاه و ران ها و یا بس��تر چش��م در درون حدقه ها و 

تأمین انرژی در بزنگاه های مختلف می باشد.
درصورتی که فرد نتواند انرژی موردنیاز روزمره خود را از طریق مواد غذایی مصرفی 
تأمین س��ازد، از این چربی ذخیره برداش��ت می ش��ود. ولی متأس��فانه در کشورهای 
مرف��ه و صنعت��ی به علت کاه��ش روزافزون فعالیت های بدن��ی و گرایش به صرف 
غذاهای سرشار از انرژی، هرروز بیشتر به ذخایر قبلی بدن آن ها، )انرژی های مازاد 
ب��ر نی��از از منابع مختلف: چربی، پروتئین و یا کربوهیدرات ها( به صورت بافت چربی 

افزوده می شود.

چرا بدن انسان گرایش زیادی به چاقی دارد؟
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انباشتگی چربی 
در کدام اندام خطرناک تر است؟

خطرناک تری��ن مح��ل انباش��تگی چربی ها در 
ناحیه ش��کم می باش��د ک��ه زمینه س��از میزان 
قابل توجه��ی بیم��اری و ع��وارض مختل��ف 
می باشد)خانم هایی که محیط شکم آن ها از 80 
س��انتی متر و آقایان از 89 سانتی متر فراتر رفته 
باشد در معرض خطرات مختلفی قرار دارند که 
تا دیر نش��ده باید چاره اندیشی نمایند. عالوه بر 
ناحیه ش��کم، انباش��ت چرب��ی در پهلوها نیز با 
تولید ترکیبات التهاب زای فراوان، مشکالتی را 
در مفاصل و س��ایر قس��مت های بدن به وجود 

می آورند.
برای پیش��گیری از خطرات پیش روی افرادی 
که انباشتگی چربی شکم و پهلوهایشان از مرز 
معینی روزبه روز فراتر می رود، باید تا دیر نش��ده 
ب��ه کاه��ش می��زان خوردوخ��وراک و کاهش 
تدریجی انباشتگی موجود در ناحیه شکم اقدام 

نمایند.
 هرچه س��رعت کاهش وزن آهسته تر و کاهش 
محیط شکم افزون تر باشد پیشگیری از ابتال به 
بیماری های مزمن امکان پذیرتر است. هرگونه 
س��رعت بخش��یدن ب��ه کاه��ش وزن موجود، 
پیامده��ای بیماری زای��ی بیش��تری را به دنبال 

خواهد داشت.

آیا بانوان به چربی بیشتری از آقایان نیاز دارند؟

ک��ه  اس��ت  هورمون��ی  لپتی��ن 
سوخت وس��از چربی ه��ا و اش��تها را 
کنت��رل می کند و در بافتهای چربی 
ساخته وپرداخته می ش��ود؛ در مورد 
بان��وان عملکرد و توانمندی باروری 
ایش��ان در ارتب��اط با می��زان ذخایر 
چرب��ی و س��طح لپتی��ن در گردش، 
تخمک گ��ذاری و س��یکل ماهان��ه 
ایش��ان تنظیم می ش��ود. بررسی ها 
نش��ان داده جه��ت تخمک گذاری 
منظم و سیکل مرتب بانوان می باید 
به اندازه یک پنجم وزنش��ان ذخیره 
چرب��ی داش��ته باش��ند ب��ه همی��ن دلیل بانوان��ی که به الغری مف��رط دچار ش��ده اند و یا به 
ورزش های قدرتی می پردازند و ذخایر چربی های بدنش��ان را به حداقل ممکن می رس��انند 
س��یکل ماهانه آن ها نامرتب یا متوقف می ش��ود. پس الزم اس��ت جهت حفظ باروری ذخیره 
چربی بانوان بین 20 تا 30 درصد در نوس��ان باش��د. در مورد خانم هایی که به س��ن یائس��گی 
رس��یده اند اگر این ذخایر چربی در حد متعارفی وجود داش��ته باش��د کارآمد بوده چراکه بافت 
چربی بانوان یائسه بعد از عدم تولید هورمون ها در تخمدان های آن ها وظیفه تولید استروژن 
را ب��ه عه��ده گرفت��ه و تا اندازه قابل توجهی از روند ادامه پوکی اس��تخوان آن ها جلوگیری به 
عمل می آورد ازاین رو بعد از آغاز بلوغ، میزان ذخایر چربی خانم ها نس��بت به آقایان هم س��ن 
و س��ال خود افزایش چش��مگیری نش��ان می دهد. در هر دوره بارداری و شیردهی در صورت 
ع��دم رعای��ت می��زان نیاز واقع��ی و مصرف بی رویه غذاه��ای پرکالری و فاق��د تراکم الزم 

ریزمغذی ها، بانوان بیشتر به انباشت چربی دچار می شوند.
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