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در ش�ماره قبل در خصوص علت تمایل افراد به مصرف مواد قندی پرداختیم و به راه های غیرمس�تقیم انباش�ت 
چربی در بدن اش�اره نمودیم. همچنین میزان مجاز مصرف روزانه قند و ش�کر را بررس�ی نمودیم. ازنظر محققان، 
منش�أ بس�یاری از بیماری های غیر واگیر مصرف بیش ازحد مواد قندی اس�ت. بدون ش�ک یکی از بیماری هایی که 
زمینه س�از بس�یاری از مش�کات س�امتی امروز بش�ر اس�ت، س�ندرم متابولیک اس�ت که در اثر مصرف بی رویه 
ترکیب�ات قن�دی رخ می ده�د. در این ش�ماره ضمن بررس�ی س�ندرم متابولیک ب�ه مبحث اعتی�ادآور بودن قندها 

می پردازیم.

اگر	فردی	3	عالمت	از	عالئم	برش��مرده	شده	
در	ذیل	را	داش��ته	باش��د	فرد	مبتالبه	"مقاومت	

به	انسولین" یا	سندرم	متابولیک	است.
1.	چاق��ی	و	انباش��ت	چرب��ی	در	محیط	ناف	و	
ش��کم	)دور	شکم	بیش��تر	از		88	سانتی	متر	در	

خانم	ها	و	102	سانتیمتر	در	آقایان(
2. افزای��ش	فش��ارخون	)سیس��تولیک	ی��ا	
ماکزیم��م	باالت��ر	از	140	میلی	مت��ر	همراه	با	

فش��ارخون	دیاستولیک	یا	مینیمم	باالتر	از	90	
میلی	متر	جیوه(

3.	افزایش	میزان	TG)	تری	گلیس��یرید	فراتر	
از	150	میلی	گرم	در	دسی	لیتر(

از کمت��ر	 خ��وب(	 )کلس��ترول	 	HDL 	.4 
40	میلی	گرم	در	دسی	لیتر	در	آقایان	و	کمتر	از	

50	میلی	گرم	در	دسی	لیتر	در	خانم	ها
5.	قند	خون	ناشتای	باالتر	از	صد	میلی	گرم

مبتالی��ان	به	این	بیم��اری	در	معرض	افزایش	
احتم��ال	ابتال	به	دیابت	و	افزایش	پرفش��اری	
خ��ون	و	س��کته	قلب��ی	و	س��ایر	اخت��الالت	

سوخت	وساز	بدن	می	باشند.
ناگفته	نماند	که	گروه	دیگری	از	پژوهش��گران	
اظهار	نموده	اند،	سندرم	متابولیک	با	بروز	انواع	
س��رطان	ها	و	بیم��اری	آلزایمر	نی��ز	در	ارتباط	

می	باشد.
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خطرات قند پنهان مصرفی

سندرم متابولیک چیست؟
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تا چه میزان می توان به طورقطع، فروکتوز را عامل ایجاد این عوارض برشمرد؟

علت عدم تداوم احساس سیری 
بعد از میل کردن غذاهای شیرین

افرادی	که	عادت	دارند	حتماً	باید	در	صورت	احس��اس	گرس��نگی،	از	تنقالت	
شیرین	یا	غذاهای	حاوی	قند	مصرف	کنند،	بالفاصله	هوس	ولع	به	خوردن	
مجدد	پیدامی	کنند،	چون	بعد	از	هر	وعده	غذای	شیرین،	سطح	میزان	گلوکز	
خون	به	س��رعت	افزایش	پیدا	می	کند	و	در	پاس��خ	به	این	افزایش	مقدار	قند	
خون،	پانکراس	یا	لوزالمعده	مبادرت	به	ترشح	انسولین	به	نسبت	مقدار	قند	
مصرف	ش��ده	می	نماید	تا	قند	در	گردش	خون	را	مجدداً	به	داخل	س��لول	های	
بدن	هدایت	نماید	و	بدین	طریق	در	فاصله	زمانی	یک	ساعت	بعد	از	مصرف	
منابع	قندی،	س��طح	قند	خون	در	گردش	به	میزان	ش��دیدی	افت	می	نماید	
که	حتی	فروتر	از	س��طح	قند	خون	معمول	اس��ت.	این	افت	ش��دید	قند	خون	
منجر	به	افت	توان	بدنی	و	ذهنی	می	ش��ود	که	مغز	را	وادار	می	س��ازد	با	ایجاد	
اشتهای	کاذب	میل	و	هوس	خوردن	را	بشدت	افزون	کرده	و	اشتها	را	برای	

خوردن	مواد	غذایی	پرانرژی	تحریک	نماید.
	توصی��ه	می	ش��ود	در	موقع	بروز	ای��ن	حالت،	برای	تأمین	نیاز	واقعی	بدن	که	
منج��ر	ب��ه	اف��ت	فش��ارخون	و	قند	خون	گردی��ده،	ولع	خوردن	با	نوش��یدن	
تدریجی	و	جرعه	جرعه	آب	بجای	منابع	غذایی	حاوی	قند	و	شکر	و	شیرینی	
برطرف	شده	و	بجای	مواد	شیرین،	از	مواد	حاوی	نمک	مثل	چند	عدد	پسته	
یا	بادام	ش��ور	خانگی،	نخودچی	در	حد	یک	قاش��ق	غذاخوری،	یک	تکه	پنیر،	

یک	عدد	سیب	زمینی	تنوری	باپوست	میل	شود.
	توصیه	می	ش��ود	افرادی	که	فش��ارخون	دارند	مقداری	لبوی	قرمز،	یک	عدد	
هویج	پخته	یا	خام،	یک	عدد	تخم	مرغ	پخته	با	گوجه	فرنگی	و	خیار	یا	س��ه	

برگ	کاهو	یا	یک	شاخه	کرفس	میل	کنند.

آیا قند و شکر اعتیادآورند؟

به	طورقط��ع	و	یقین	این	
موضوع	در	قبال	حیوانات	
آزمایش��گاهی	به	اثبات	
رس��یده	اس��ت.	استفاده	
مداوم	از	کربوهیدرات	ها	
)قن��د	و	ش��کر(	همانن��د	
مص��رف	یک	ماده	مخدر	
اعتی��اد	ایج��اد	می	کن��د.	نتایج	بررس��ی	ها	در	حیواناتی	که	
عادت	به	مصرف	ش��کر	داش��تند،	نشان	داد	این	حیوانات	با	
قطع	ماده	ش��یرین	مثل	افراد	معتاد،	به	حالت	خماری	دچار	
ش��ده	و	خیلی	بیش	تر	از	حد	معمول	حالت	ترس	و	وحش��ت	

در	آن	ها	روی	می	دهد.	
البته	نمی	توان	یافته	های	بررسی	های	انجام	شده	در	آن	ها	را	
به	انس��ان	ها	تعمیم	داد	ولی	آنچه	مس��لم	است	افرادی	که	از	
منابع	قندی	و	ش��یرین	به	میزان	زیاد	اس��تفاده	می	کنند،	از	
مرکز	پاداش	دهی	مغزش��ان	یک	ترکیب	پیام	رس��ان	ترشح	
می	گردد	که	موجبات	رضایت	و	خوش��حالی	آن	ها	را	فراهم	
می	سازد	که	این	حالت	کمابیش	در	افراد	معتاد	قابل	مشاهده	
اس��ت.	همچنین	این	موضوع	نیز	قابل	توجه	است	که	نظیر	
اف��راد	معتاد،	افرادی	که	گرسنگی	ش��ان	را	با	خوراکی	های	
ش��یرین	برطرف	می	نمایند،	در	کوت��اه	زمانی	مجدداً	دچار	

گرسنگی	می	شوند.

مس�ئله قطعی�ت صد در صد نق�ش فروکتوز در بروز 
بیماری ه�ای پیش گفت هنوز جای بحث و بررس�ی 
دارد، چراک�ه مناب�ع قندی ازجمل�ه فروکتوز به طور 
ترکیب�ی هم�راه ب�ا س�ایر ترکیبات قن�د و چربی از 
طری�ق مناب�ع غذایی میل می ش�ود. ازاین رو تعیین 
دقی�ق ای�ن ارتب�اط ک�ه فروکتوز عام�ل قطعی این 
بیماری ها می باش�د تاکنون به اثبات نرسیده است، 
البته گروه دیگری از دانشمندان و دانش پژوهان به 
اس�تناد بررس�ی های خ�ود اعالم نموده ان�د که اگر 

کربوهیدرات ها در حد متعارفی میل ش�وند تا زمانی 
بی ضرر هس�تند که فرد به طور مداوم و پی درپی به 
ریزه خواری و ناخنک زدن و انباشت انرژی فراتر از 
مص�رف و نی�از ب�دن نپ�ردازد.  به م�وازات بیان این 
منابع در بررس�ی های انجام ش�ده بر روی حیوانات 
آزمایشگاهی، خورانیدن مداوم شربت حاوی گلوکز 
و فروکتوز به موش ها، در محدوده زمانی ش�ش ماه 
موج�ب ابتالی آن ه�ا به س�ندرم متابولیک گردید. 
ع�الوه بر آن، مقایس�ه این گ�روه موش های تحت 

بررسی و آزمایش با گروه شاهد، آن ها به طور بارزی 
اضاف�ه وزن پیداک�رده و می�زان س�طح چربی خون 
آن ها از محدوده نرمال به نحو چشم گیری افزایش 
پی�دا نم�وده بود. در بررس�ی های انجام ش�ده روی 
انس�ان در بی�ن گروه ه�ای ه�دف و ش�اهد نتای�ج 
به دس�ت آمده تف�اوت چندان قابل اس�تنادی نظیر 
حیوانات آزمایشگاهی نشان نداده، ولی باوجود همه 
ای�ن نتایج منتقدین مص�رف زیاد کربوهیدرات ها را 

عامل بروز سندرم متابولیک برمی شمرند.
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