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بخش هاى مختلفى از بدن در ايجاد احساس 
نياز به غذا يا همان گرسنگى نقش دارند كه 

در ادامه مى آيد:
عصب واگ: اين عصب سيگنال هايى را در رابطه 
با خالى يا پر بودن معده به مغز ارسال مى  كند. اين 
عصب همچنين سيگنال هايى را به مواد مغذى 

مختلف موجود در روده مى فرستد.
معده: هنگامى كه معده براى 2 ساعت خالى باشد، 
شروع به فعاليت هايى براى ارسال بقاياى غذاها به 
روده مى  كند كه باعث ايجاد احساس گرسنگى 
مى شود. با اين فعاليت ها از شكم صداهايى شنيده 
مى شود كه در اصطالح عاميانه به آن «قاروقور» 

گفته مى شود.
روده  و  معده  سلول هاى  گوارش:  دستگاه 
هورمونى به نام «گرلين» را كه موجب احساس 
گرسنگى مى شود، توليد مى كنند. درصورتى كه اين 
هورمون به ميزان زياد ترشح شود، باعث شدت 
يافتن گرسنگى مى شود و اختالل در ترشح آن 

عاملى براى چاقى است.
لوزالمعده: به طورمعمول لوزالمعده هنگام غذا 
خوردن، انسولين ترشح مى  كند كه باعث مى شود  
قند خون پيش از دريافت غذا كاهش پيدا  كند.

خون: هنگام گرسنگى سطوح مواد مغذى كليدى 
خون از جمله گلوكز، اسيدهاى آمينه و اسيدهاى 

چرب، به كمترين ميزان خود مى رسند.
مغز: گرسنگى باعث افزايش اقدام غريزى و بدون 
كنترل مى  شود و توانايى فرد را براى تصميم گيرى 

بلندمدت كاهش مى دهد. 
از لحاظ فيزيولوژيكى بدن نياز به خوردن مواد 
كربوهيدرات ها  پروتئين ها،  قبيل  از  مختلفى 
و چربى ها دارد و هر يك از آنها در صورت 
كمبود، مراكز گرسنگى را در مغز تحريك مى كنند. 
همچنين از لحاظ محيطى ديدن، بو، شكل، طعم، 
مزه و نوع فرهنگى كه در آن زندگى مى كنيم 
در ميزان گرسنگى، دفعات و انواع غذاهاى كه 

مى خوريم، دخيل است. 

عوامل فيزيولوژيكى ايجاد گرسنگى
فرضيه تعادل گلوكزى: سلول ها براى توليد انرژى 
به گلوكز (قند) نياز دارند و زمانى كه توانايى 
سلول براى توليد انرژى كاهش مى يابد، تحريكات 
فيزيولوژيكى در هيپوتاالموس براى دريافت گلوكز 
ايجاد مى شود و  موجب گرسنگى مى  شود. مطابق 
پژوهش هاى انجام شده كاهش سطح گلوكز خون 
توسط سلول هاى كبد شناسايى مى شود و كبد 
عالمتى مبنى بر پايين بودن سطح گلوكز به يكى 
از ساختارهاى مغز مى فرستد كه باعث برانگيختگى 
انگيزه گرسنگى از طرف هيپوتاالموس مى شود. 
پس از دريافت غذا و بازگشت گلوكز به سطح 
طبيعى كبد عالمت اشباع گلوكز را به هيپوتاالموس 
مى فرستد و هيپوتاالموس نيز گرسنگى را بازدارى 

و سيرى را فعال مى كند. 

فرضيه تعادل چربى: طبق فرضيه تعادل چربى، 
هنگامى كه وزن بدن (يا نسبت چربى بدن) به 
پايين تر از توازن تعادل حياتى كاهش مى يابد، 
رفتار غذا خوردن احتمال بيشترى پيدا مى كند. با 
اين حال تاكنون هيچ مطالعه اى گيرنده هايى را كه 
ادعا مى شود سطح چربى بدن را كنترل مى كنند، 
شناسايى نكرده است. آنچه شناخته شده اين است 
كه كبد مسوول توليد و متوقف كردن چربى است 
و هنگامى كه سطح گلوكز خون پايين مى آيد، كبد 
از چربى ها براى توليد گلوكز استفاده مى  كند و 
همزمان عالمتى تحريكى به هيپوتاالموس براى 

دريافت گلوكز مى فرستد. 

نقش معده در گرسنگى: ورم (بادكردگى) معده نيز 
در تنظيم گرسنگى دخالت دارد. بعد از يك وعده 
غذا هنگامى كه معده پر است (باد كرده است) مردم 
احساس گرسنه نبودن را گزارش مى كنند. هنگامى 
كه معده و روده ها غذا را هضم كرده و شروع به 
تخليه آن مى كنند، هنوز احساس گرسنگى وجود 
ندارد ولى زمانى كه معده 60 درصد از محتويات 
خود را تخليه كرد، احساسات اوليه گرسنگى شروع 
مى شود و با ادامه روند تخليه معده گزارش هاى 

مربوط به احساس گرسنگى بيشتر خواهد شد. 

نقش هيپوتاالموس در گرسنگى: هيپوتاالموس 
در تنظيم احساسات گرسنگى و سير نقش مهمى 
دارد. درواقع، تمام كمبود گلوكز و ساير مواد الزم 

براى بدن از طرف كبد شناسايى و به اين ساختار 
مغزى گزارش مى شود. در هيپوتاالموس دو ناحيه 
خاص كه بر غذاى مصرفى تاثير مى گذارد، وجود 
دارد. اولين ناحيه هيپوتاالموس جانبى  است 
كه فرمان خوردن را صادر مى  كند، ناحيه دوم 
هيپوتاالموس قدامى - ميانى است كه جلوى 
خوردن را مى گيرد. ناحيه اول مركز تغذيه و 

ناحيه دوم مركز سيرى است.
آزمايش هاى متعدد روى حيوانات نيز نقش اين دو 
ناحيه را ثابت كرده اند. براى مثال وقتى ناحيه اول 
(LH) منهدم شود ديگر هيپوتاالموس نمى تواند 
رفتار غذا خوردن را تحريك و راه اندازى  كند 
و به اين ترتيب حيوان از خوردن خوددارى 
مى  كند، به گونه اى كه اگر به او به طور مصنوعى 
غذا داده نشود، خواهد مرد. از طرف ديگر اگر 
ناحيه دوم (VMH) تخريب شود، هيپوتاالموس 
قادر به بازدارى رفتار غذا خوردن نخواهد شد 
و اين مساله باعث تغذيه بيش از حد در حيوان 
و چاقى مفرط خواهد شد. دو ناحيه موجود در 
هيپوتاالموس به عنوان مراكز «تنظيم كوتاه مدت 
غذا» معروف هستند و كنار آن «دستگاه بلندمدت» 

نيز وجود دارد كه تنظيم دقيق ترى را برعهده دارد،  
به طورى كه موجب ثابت ماندن وزن جاندار در 

بلندمدت مى شود. 

نقش عوامل محيطى در ايجاد گرسنگى
ديدن بو، شكل و مزه غذا و زمان روز و استرس 
از عوامل محيطى رفتار غذا خوردن هستند. براى 
مثال مجموعه  اى از مطالعات نشان داده رفتار غذا 
خوردن زمانى كه فرد با انواع غذا ها و مزه ها 
و اشكال خاصى از غذا مواجه مى شود به طور 
چشمگيرى افزايش مى يابد. حتى زمانى كه يك 
نوع غذا وجود دارد، تعدد مزه هاى آن غذا باعث 
مصرف زياد آن مى شود. از عوامل محيطى ديگر 
اجتماعى بودن اين پديده است. انسان ها در حضور 
ديگران (كه آنها نيز مشغول خوردن هستند) بيشتر 
مى خورند تا زمانى كه تنها هستند. در يك آزمايش 
از يك گروه آزمودنى خواسته شد مقدارى بستنى 
بخورند. گروه اول در شرايط تنهايى قرار داشتند 
و گروه دوم در شرايط گروهى بودند. تجزيه و 
تحليل اطالعات به دست آمده نشان داد افراد 
آزمودنى گروه دوم بيشتر از گروه اول بستنى 

خورده بودند. از ديگر عوامل محيطى فشارهاى 
موقعيتى و اجتماعى است.

اين فشار موقعيتى معموال در گروه ها ديده مى شود. 
اگر يك رفتار در يك گروه به عنوان هنجار 
شناخته شده  باشد، ممكن است انحراف زا شده 
و به نوعى طرد و كاهش محبوبيت منجر شود. 
در برخى گروه هاى كوچك مثل تيم هاى ورزشى، 
نوع و ميزان غذا خوردن به يك هنجار تبديل 
شده و بر افراد تحميل مى شود. رژيم غذايى نيز 
عامل محيطى مهمى است. در رژيم غذايى سعى 
مى شود رفتار خوردن تحت كنترل عامل شخصى 
و برنامه ريزى هاى محيطى انجام شده دربيايد و 
نه تحت كنترل عوامل فيزيولوژيكى. وقتى فرد 
مى گويد: «من اين مقدار را در اين مدت معين 
خواهم خورد» در واقع بر نقش محيط تاكيد مى  كند 
و رفتار غذاخوردن در زمانى كه احساس گرسنگى 

مى  كند را نفى يا طرد خواهد كرد.

با چقدر گرسنگى مى ميريم؟
بعد از اينكه 4 روز به بدن خود گرسنگى بدهيد، 
مغز براى تامين انرژى خود از 70 درصد از ذخاير 

انرژى موجود در بدن استفاده مى  كند و ديگر انرژى 
زيادى براى بدن نمى ماند. بعد از غذا خوردن بدن 
شما غذا را هضم مى  كند و آن را به گليكوژن 
كه مولكول هايى براى ذخيره انرژى است، تبديل 
خواهد  كرد. اين مراحل باعث توليد گلوكز، منبع 
اصلى انرژى مى شود كه به سرعت جذب جريان 
خون مى شود. اگر شما برنامه غذايى عادى داشته 
باشيد، گلوكز منبع اصلى تامين انرژى در بدن 
شماست. گلوكز به ماهيچه ها و كيسه صفرا مى رود 
و باعث مى شود فرد احساس سيرى  كند و سوخت 
گلوكز براى 6 ساعت كافى است. بعد از 6 ساعت،  
هنگامى كه بدن تمام سوخت گلوكز خود را مصرف 
مى  كند،  فرد احساس گرسنگى و سستى خواهدكرد. 
گلوكز مى تواند 28-24 ساعت در بدن بماند، البته 

بيشتر آن در 6 ساعت كامال مصرف مى شود.
بدن انسان نمى تواند بدون استفاده از چربى به 
عنوان منبعى از انرژى عمل  كند،  به همين دليل 
مغز از ذخيره هاى گلوكز موجود در بدن استفاده 
مى  كند. مغز انسان به 120 گرم گلوكز در روز 
نياز دارد و سوختن گلوكز نيروى مغز را تامين 
مى  كند. بعد از اينكه 3 يا 4 روز غذا به بدن نرسد، 

بدن 70 درصد از ذخاير ديگر انرژى خود را 
استفاده مى  كند.

اگر بيش از 72 ساعت به بدن خود گرسنگى 
دهيد، بدن در حالتى قرار مى گيرد كه چربى هاى 
بدن شما در ماهيچه ها تجزيه مى شود و در پى آن 
ماهيچه ها شروع به تحليل رفتن مى كنند. در اين 
زمان،  نياز مغز به گلوكز از 120 گرم به 30 گرم 
كاهش مى يابد و مجبور مى شود  انرژى مورد 
نياز خود را از پروتئين بگيرد. بدن از طريق مغز 
مى تواند انرژى خود را تامين  كند اما ماهيچه ها 
كم كم ناپديد مى شوند. در اين شرايط متابوليسم 
بدن آهسته مى شود و بدن از آخرين ذخاير انرژى 
استفاده مى  كند و شما سست و كم انرژى مى شويد.
كاهش انرژى در بدن سبب كمبود مواد معدنى 
و ويتامين هاى مورد نياز بدن مى شود، درنتيجه 
عملكرد سيستم ايمنى بدن ضعيف مى شود و فرد 
به راحتى به بسيارى از بيمارى ها مبتال خواهد شد.
نتايج تحقيقات حاكى از آن است كه برخى افراد 
مى توانند 70 روز بدون غذا زنده بمانند. نكته جالب 
اينكه بدن انسان مى تواند در صورت غذا نخوردن 
به مدت طوالنى از خود مكانيسمى دفاعى نشان 
دهد اما انسان نمى تواند بيش از چند روز بدون 

آب دوام بياورد.
تطابق بدن انسان با گرسنگى منجر به سوءتغذيه 
مى شود. سوءتغذيه نوعى بيمارى است كه به علت 
مصرف ناكافى يا بيش از اندازه يك يا چند ماده 
غذايى بروز مى  كند. در بسيارى از كشورهاى در 
حال توسعه يكى از بزرگ ترين مشكالت مربوط 
به تغذيه قحطى و كمبود مواد غذايى الزم براى 
سوخت وساز بدن است. با اين وجود، سوءتغذيه 
در همه كشورهاى جهان با نمودهاى گوناگونى 
مثل چاقى، بدخورى يا كم خورى ديده مى شود. 
بر پايه آمار سازمان بهداشت جهانى، سوءتغذيه 

بزرگ ترين عامل مرگ ومير كودكان است.

سوء تغذيه چگونه رخ مى دهد؟
سوء تغذيه مشكالت زيادى را دربرمى گيرد، مانند 
الغرى بيش از حد، كوتاهى قد نسبت به سن، 
فقر ويتامين و مواد معدنى مانند كمبود آهن كه 
باعث كم خونى مى شود يا حتى چاقى مفرط 
كه توسط شاخص هاى زير اندازه گيرى مى شود:
كم وزنى: يكى از شاخص هاى سوء تغذيه حاد و 
مرحله جدى سوء تغذيه است كه باعث كاهش 
وزن قابل توجهى در فرد مى شود. كم وزنى معموال 

از گرسنگى يا بيمارى منتج مى شود.
شاخص هاى  از  يكى  تغذيه اى:  قدى  كوتاه 
سوء تغذيه مزمن است كه وضعيت تغذيه اى يك 
جمعيت را در طوالنى مدت منعكس مى  كند. اين 
شاخص با مقايسه قد براى سن يك كودك و 
جمعيت مرجع با تغذيه مناسب و كودكان سالمت 

محاسبه مى شود. 
الغرى با بررسى نسبت وزن به سن يك كودك 
و مقايسه آن با كودكان: اين ميزان الغرى در 
جمعيت مرجع كه از تغذيه مناسب برخوردارند، 
اندازه گيرى مى شود. حدود 126/5 ميليون كودك 
در كشورهاى در حال توسعه از الغرى رنج مى برند.

آيا ريزمغذى ها اهميت دارند؟
كمبود ريزمغذى ها (ويتامين و مواد معدنى) كه 
حدود 2 ميليارد نفر در سطح دنيا دچار آن هستند، 
معضل بزرگى است. براساس گزارش سازمان 
بهداشت جهانى، فقر آهن، ويتامين Aو روى 
(زينك)  بين 10 علت عمده مرگ بر اثر بيمارى 

در كشورهاى درحال توسعه است. 
كمبود آهن شايع ترين نوع سوء تغذيه است كه 
ميلياردها انسان در سطح جهان دچار آن هستند. 
فقر آهن به پويايى يك كشور صدمه مى زند و 

مانع  پيشرفت  شناختى و ذهنى مى شود. 
كمبود ويتامين A در كشورهاى درحال توسعه 
دليل عمده نابينايى در اطفال است. كمبود اين 
ويتامين خطر مرگ در اثر بيمارى هايى مانند اسهال، 

سرخك و ماالريا را افزايش مى دهد.
كمبود يد 780 ميليون نفر را در سطح جهان 
ميليون  قرارداده است. حدود 20  تاثير  تحت 
كودك از نظر ذهنى معلول به دنيا آمده اند، فقط 
به اين دليل كه مادر در دوران باردارى يد كافى 

مصرف نكرده است.
كمبود روى (زينك) سبب توقف رشد و ضعف 
ايمنى در كودكان مى شود كه مرگ ساالنه برخى 

كودكان دچار كمبود يد را به دنبال دارد. 

وقتى گرسنه مى شويم در بدنمان چه اتفاقى مى افتد؟ 

فرياد بدن براى غذا
زمانى كه انسان احساس گرسنگى مى  كند تغييراتى در بدن وى ايجاد مى شود و 
بخش هاى مختلف بدن به روند ايجاد احساس گرسنگى و دريافت غذا كمك 
مى كنند. درحقيقت فرايند گرسنگى مجموعه اى پيچيده از واكنش هاى بدن است.

نياز بدن به غذا «گرسنگى» ناميده مى شود. واژه گرسنگى اغلب به معناى 
آمادگى بدن براى دريافت غذاست. پس  از اينكه معده خالى شد، احساس گرسنگى 
و نياز به دريافت غذا به وجود مى آيد. قابل توجه است كه انسان ها همه چيزخوارهاى 

فرصت طلبى هستند و به گونه اى رشد و تكامل پيداكرده اند كه هر زمان امكانش باشد 
از مزاياى خوردن و تغذيه استفاده كنند. جالب است كه استشمام بوى غذا، ديدن غذا 
يا حتى تصور آن نيز مى تواند باعث ايجاد گرسنگى در آنها شود. بدن انسان همچنين 
نيازمند زمانى براى آماده شدن هضم يا تغييرات هورمونى در جهت هضم غذاست كه 
مى تواند ساعات مشخصى را براى تغذيه منظم مشخص كند بنابراين در زمان ظهر معموال 

انسان احساس گرسنگى مى  كند و نياز به خوردن غذا دارد.

 دكتر فاطمه 
خالقى

هورمون هايى كه گرسنگى ما را كنترل مى كنند
هورمون ها كجا توليد مى شوند و چگونه گرسنگى را كنترل مى كنند؟
مثال هايى از هورمون هايى كه براى كنترل گرسنگى ترشح مى شوند

روده كوچك (قسمت تحتانى)
YY پپتيد 

 گلوكاگون- شبه پپتيد1 
 اكسى ناتومدولين
 اروگانالين  

مهار گرسنگى

لوزالمعده
 آميلين

 انسولين
 پلى پپتيد پانكراتيك

مهار گرسنگى

روده كوچك (فوقانى)
 كوله سيستوكينين

مهار گرسنگى

كولون (روده بزرگ)
 انسولين شبه پپتيد5

تحريك گرسنگى

سلول چربى
 لپتين

مهار گرسنگى

معده
 گرلين

تحريك گرسنگى

هيپوتاالموس مغز در تنظيم احساسات گرسنگى و سيرى نقش مهمى دارد. درواقع، تمام كمبود گلوكز و ساير مواد 
الزم براى بدن از طرف كبد شناسايى و به اين ساختار مغزى گزارش مى شود


