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د کتر سید ضیاءالدین مظهری
متخصص تغذیه و رژیم د رمانی

نائب رئیس انجمن علمی پیشگیری و د رمان چاقی
dr_z_mazhari@yahoo.com

اگ�ر قنده�ا و فراورده ه�ای ح�اوی قن�د و ش�کر آن ط�وری ک�ه از ط�رف صاحب نظ�ران اذع�ان گردی�ده خط�رات 
جبران ناپذی�ری را به س�امتی مصرف کنن�دگان وارد می کنن�د را بپذیری�م، تص�ور ادام�ه زندگ�ی ب�دون مص�رف 
کربوهیدرات ه�ا نی�ز در گس�تره ک�ره خاک�ی غیرقابل تصور می باش�د. البته نه فقط از بعد ش�یرین کامی بلکه ازنظر 
زیس�تی و بق�ا وقت�ی از قن�د و ش�کر نام برده می ش�ود، منظ�ور گروهی از ترکیبات ش�یمیایی موج�ود در گیاهان و 

حیوانات است که صرف نظر کردن از آن ها به طور کامل ناممکن می باشد.

 از تک قندی ذائقه نواز گلوکز آغاز می نماییم 
که تقریبًا تمامی ارگانیس��م های تک سلولی و 
پرسلولی بیش��ترین انرژی موردنیازشان را از 
این مولکول تشکیل ش��ده از کربن و اکسیژن 
و هی��دروژن تأمی��ن می نماین��د ت��ا بتوانند با 
بهره گیری از انرژی به دس��ت آمده از این تک 
ترکیب��ات  انفع��االت  و  فع��ل   قن��دی، 
زیست ش��یمیایی موردنیازشان را جهت ادامه 
س��اخت س��لول های جدید فراهم کنند. حتی 
س��لول های مغزی اش��رف مخلوق��ات یعنی 
انسان ها نیز نیازمند گلوکز می باشد که انرژی 
مورداحتی��اج فعالیت های ش��گرف و حیرت 
انگیزش را س��امان دهی نماید. فروکتوز تک 
قندی ش��یرین تر از گلوکز است که حالوت و 
طعم ش��یرین عس��ل به برکت وجود این تک 
قن��دی رفیق ش��فیق گلوکز می باش��د که با 
پیوس��تن و در هم آمیختن این دوقند س��اده، 
ساکارز یا دو قندی پرمصرف پدیدار می گردد 
ک��ه به صورت قند و ش��کر در ه��ر خانواده ای 
به وفور مصرف می شود. دو قندی دیگری که 
از به هم پیوس��تن گلوکز و گاالکتوز به وجود 
ک��ه  می ش��ود  نامی��ده  الکت��وز  می آی��د 
تش��کیل دهنده قند شیر است. بدیهی است از 
به هم پیوس��تن تعداد کثیری از یک قندی ها 

ب��ا یکدیگ��ر و یا س��ایر ترکیب��ات فرم های 
متنوعی از چندقندی ها به وجودمی آیند.

به ط��ور مثال نانی که م��ا در هر وعده و میان 
وعده میل می کنیم از آردی تهیه می شود که 
تع��داد کثی��ری از مولکول ه��ای گلوک��ز 
به هم پیوسته و زنجیر نشاسته را تشکیل داده 
که خاصیت طعم شیرین گلوکز یا فروکتوز را 
ن��دارد ولی هن��گام میل کردن انواع نان ها در 

پروس��ه جوی��دن و امتزاج ترش��حات بزاق و 
محصول درهم آمیخت��ه با آنزیم های موجود 
در بزاق زنجیره طویل نشاس��ته شکسته شده 
و گلوکز آن آزاد می ش��ود. در جهت اثبات این 
تغییرات ش��یمیایی کافی است یک دقیقه نان 
جوی��ده را دردهان نگه��داری نمایید تا طعم 
ش��یرین ضعی��ف گلوک��ز آزادش��ده را کاماًل 

احساس نمایید.
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عش��ق به شیرینی و ش��یرین کامی در ما به طور 
م��ادرزادی وج��ود دارد و به مح��ض اینکه طعم 
ش��یرین از طری��ق هر ماده خوراک��ی در مخاط 
زبان و کام پدیدار گردد، س��لول های حسی زبان 
و ذه��ن آن را کش��ف نم��وده و عالئم��ی را ب��ه 
س��لول های مرکز پ��اداش ذهن و مغز ارس��ال 

می کنند.
این قسمت مغز هدایت کننده خاستگاه های نیاز 
و انگی��زه دائم��ی میل و رغبت اس��ت و همواره 
اقداماتی را انجام می دهد که ناخواس��ته و بدون 
اراده ب��ه دنب��ال آن ب��وده و موج��ب می ش��ود 
رخداده��ای لذت بخش را ک��ه تجربه کرده ایم 

بازهم تکرار نماییم.
ازاین رو در قرن بیس��ت و یکم یا هزاره س��وم به 
عل��ت فراوان��ی منابع غذایی ش��یرین و مصرف 
مک��رر آن ها و گرایش ب��ه تجدید بهره مندی از 
حالوت طعم شیرین سبد غذایی مصرفی مان را 
با تولیدات حاوی کربوهیدرات ها فراتر از نیازمان 

انباشته می سازیم.
اگر به هزاره های گذش��ته و انس��ان های اولیه و 
نح��وه تغذی��ه آن ه��ا نظری بیندازیم و لیس��ت 
غذایی آن ها را برشماریم متوجه خواهیم شد آبا 
و اجداد گذش��ته دورمان در س��طح وس��یع و به 
مق��دار قابل توجه��ی انواع توت ه��ا و میوه جات 

ش��یرین و عس��ل طبیع��ی مص��رف می کرده و 
گرای��ش آن ه��ا به م��واد خوراک��ی دارای طعم 
ش��یرین از تجربیات آن ها پدیدار ش��ده بود که 
می دانس��تند اغلب خوردنی های شیرین نه تنها 
آن ها را بیمار و مس��موم نمی س��ازد بلکه به طور 
س��ریعی بع��د از مص��رف آن ها ت��وان و قدرت 
بیش��تری پیدا می کردند و بعد از هضم و جذب 
م��واد قن��دی، حال��ت روحی ش��ادی نی��ز پیدا 
می کردند- درس��ت بمانند ش��یر مادر که حاوی 
قن��د ش��یر ی��ا الکتوز به مقدار 7 درصد اس��ت و 
نوزاد ش��یرخوار کوتاه زمانی بعد از گرفتن سینه 

مادر احساس خوشی دارد. 
حت��ی در این عص��ر و زمانه نیز ما با میل کردن 
قند و ش��کر و یا فرآورده های حاوی قند و ش��کر 
مثل ش��یرینی و ش��کالت و حلوا و ش��له زرد و 
خاگینه و مرباجات نه تنها احس��اس خوشی پیدا 
می کنی��م بلک��ه می��ل و گرایش ما ب��ه تجدید 

خوردوخوراک و ریزه خوری افزون تر می شود.

چرا ما طعم شیرین قند و شکر را دوست داریم؟

مصرف روزانه قند و شکر تا چه حد مجاز است؟
برمبن��ای توصی��ه س��ازمان جهانی بهداش��ت یک فرد رش��د یافته با وزن 
متناسب نسبت به قدش یعنی )BMI در محدوده 18.5 تا 25( حدوداً به 25 
تا 30 گرم قند در روز نیازدارد که معادل 5 قاشق مرباخوری شکر می شود. 
ولی متأس��فانه همه ما و ش��ما به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از 120 
تا 150 گرم کربوهیدرات به صورت قند و شکر )یعنی دو تا سه برابر میزان 
توصیه ش��ده( در چای ش��یرین، ش��ربت، ش��کالت و آب نبات، نبات داغ، 

شیرینی های خشک و تر و ... قند دریافت می کنیم.

با خوردن فروکتوز چه اتفاقاتی در بدن رخ می دهد؟
برخ��الف گلوک��ز، فروکتوز خیلی س��ریع جذب و در مس��یر جریان خون به 
حرکت درآمده و به درون تمامی س��لول های بدن ازجمله س��لول های کبدی 
راه پی��دا می کن��د. س��پس کبد ش��روع به تولید چربی و ذخی��ره آن می کند و 
قس��متی از آن را ب��ه جری��ان خ��ون انتق��ال می ده��د که ط��ی فرایندهای 

درهم تنیده ای موجب افزایش فشارخون می شود. 
انباشت زیاد چربی در جریان خون با رسوب و نفوذ در مخاط رگ های خون 
رس��ان، حالت کشس��انی آن ها را کمتر نموده، فش��ار مضاعفی را به قلب و 
کلیه ه��ا وارد و عملک��رد آن ه��ا را از حالت عادی خارج می کند. از طرف دیگر 
افزای��ش می��زان مولکول های قند در خون، مش��کالت فراوان دیگری را به 
وج��ود م��ی آورد بطوریک��ه تأثیرات زیانباری را در چرخه سوخت وس��از بدن 
پدی��دار آورده و تمام��ی ای��ن تغییرات نهایتاً به بروز س��ندرم متابولیک ختم 
می شود که عالئم بارز آن شامل انباشت چربی زیاد در محیط شکم، افزایش 
فش��ارخون، افزایش تری گلیس��یرید خون و کاهش سطح HDL کلسترول و 

افزایش قند خون می باشد.
در شماره آینده با ادامه مطلب همراه شما عزیزان خواهیم بود.

انباشت مواد قندی
یکی از راه های غیرمستقیم دریافت شکر و قندها و انباشت آن ها در 
بدن، از طریق مصرف تولیدات متنوع صنایع غذایی از قبیل سس ها، 
غذاه��ای آم��اده، کنس��روهای مختل��ف، تنق��الت، گوش��ت های 
فراوری ش��ده اس��ت که به مقدار قابل توجهی کربوهیدرات به جیره 
غذای��ی روزان��ه مصرف کنن��دگان انتقال می دهد که اصاًل به چش��م 

نیامده و به حساب آورده نمی شود.

کربوهیدرات ها عامل بروز 
و شیوع بیماری ها می باشند

برمبنای یافته های تعداد زیادی از اندیش��مندان و پژوهش��گران در 
کش��ورهای مختلف جهان، گرایش به مصرف زیاد از حد مجاز قند و 
شکر در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای غنی و فقیر شرقی و غربی 
زمینه ساز و عامل مهمی در بروز و شیوع انواع بیماری های سوخت و 
س��ازی غی��ر واگی��ر مزمن می باش��ند ک��ه بارزترین آن ه��ا بیماری 
اضافه وزن و چاقی و پرفش��اری خون، بیماری های قلبی و عروقی و 
اختالالت عملکرد کبد بوده و حتی تعداد زیادی از انواع سرطان ها را 
نیز به کربوهیدرات ها نسبت داده اند. دانشمندان در قبال تک قندی ها 
و دو قندی ها به ساکارز و فروکتوز که طعم شیرین بیشتری به نسبت 
گلوک��ز دارد هش��دار داده و می دهن��د. گرچه فروکتوز با پیوس��تن به 
گلوکز، س��اختار عمده قند و ش��کر مورد مصرف خانواده ها را تشکیل 
می دهد ولی به صورت آزاد نیز در سیروپ تهیه شده از ذرت نیز همراه 
گلوکز می باشد که به طور وسیعی در تولیدات صنایع غذایی بکار برده 
می ش��وند چه در جهت ش��یرین کردن نوشیدنی های مختلف یا تهیه 

کورن فلکس و یا بهبوددهنده ها و تولیدات متعدد دیگر.


