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آشنامیشوید.

 آیا افزایش کاربرد شیرین کننده های 
جایگزی���ن قنده���ا در ح���ذف قند و ش���کر 

تاثیرگذار بوده است؟
متاس��فانه ج��واب منفی می باش��د. گرچه به ظاهر 
گرایش به مصرف نوشیدنی های رژیمی و تولیدات 
تفننی فاقد قندهای تصفیه شده به طور سرانگشتی 
ای��ن تص��ور را نش��ان می دهد، ول��ی در قبال این 
صرفه جویی ه��ا ب��ه مق��دار قاب��ل توجه ت��ری 
طری��ق تولی��دات متن��وع و پ��ر مصرف خ��ود، دو فرآوری های صنایع غذایی با گشاده دستی تمام از 

قندی ه��ای زی��ان بار و بیماری زا را با اس��تفاده از 
انواع نان های اشتها برانگیز، فرآورده های پرطرفدار 
مث��ل غذاهای آس��ان دس��ترس )فس��ت فودها(، 
سوس��یس و کالباس، کباب و سس های گوناگون 
خ��وش طع��م، کچ��اپ، رب های مختل��ف، کرن 
فلکس، موسلی و ... و همچنین غذاهای کنسروی 
خاص، در سطح وسیعی در اختیار مصرف کنندگان 
ق��رار می دهن��د ت��ا بیم��اری کبد چ��رب و پیری 

سلول های بدن سریع تر رخ بدهد.

 چگونگی عملکرد کبد در فراهم سازی امکانات انتقال چربی های خود
ای��ن غ��ده فع��ال و خس��تگی ناپذیر و بس��یار نجیب، به منظور تقس��یم و توزی��ع چربی های مازاد بر نیازش جهت اس��تفاده بهینه از ت��وان حفاظتی و توزیع 
انرژی های حامل شان در محل مورد نیاز بدن، با یک نظم و نظام معینی به بقچه بندی چربی ها در اندازه و مقادیر متفاوتی که قابل انتقال از طریق جریان 
خ��ون باش��ند، اق��دام می نمای��د، چ��را که چربی و آب غیر قابل اختالط بوده و با ترفند بقچه بندی چربی ه��ا در قالب لیپوپروتئین های با اندازه های مختلف و 

وزن مخصوص های خیلی کم، کم، متوسط و باال تحت نام های کلسترول )HDL، LDL، VLDL(، به حالت شناور در جریان خون رها می سازد.
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و  جمع بن���دی   
نتیجه گیری

1- اس��تفاده م��داوم از غذاهای 
غنی از قند و ش��کر موجبات کبد 

چرب را فراهم می سازد.
۲- ب��ه م��وازات افزای��ش میزان 
چرب��ی کب��د، حساس��یت کبد به 
انس��ولین کمتر می شود و میزان 
انس��ولین در جریان خون افزایش 

می یابد.
۳- کبد سعی می کند چربی های 
مازاد بر نیازش را از خود براند، لذا 
تجم��ع  تری گلیس��یریدهای 
یافت��ه اش را هم��راه چرب��ی ب��ه 
ص��ورت بقچه بن��دی LDLی به 
ط��رف عضالت راه اندازی نموده 
و چربی بافت عضالت را افزایش 
می ده��د و ب��ا این عمل، س��بب 
مقاوم شدن گیرنده های انسولین 

سلول های عضالنی می گردد.
۴- تح��ت تاثی��ر مق��اوم ش��دن 
عض��الت و کب��د ب��ه عملک��رد 
انسولین، پانکراس به تولید بیشتر 
انس��ولین و رهاس��ازی در جریان 

خون می پردازد.
5- پیامده��ای افزای��ش میزان 
سطح انس��ولین در جریان خون، 
اف��زودن احتمال خطر چاقی ها و 

انواع سرطان ها می باشد.
۶- چربی ه��ای تولی��د ش��ده در 
ناحیه ش��کم انباشته شده و شروع 
ب��ه تولی��د ترکیب��ات التهاب��ی 
زیان بخش و تش��دید مقاومت به 
انس��ولین و فراخوان��ی پی��ری 

سلول ها و بافت ها می شود.
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 کبد چرب و پیری سلولی
فراوان��ی دریافت قنده��ای دوقلو )دوقندی ها( نه تنها 
عام��ل ایجاد اضافه وزن و چاقی تلقی می گردد، بلکه 
زمینه س��از بیماری های متعددی نیز می باشد. زمانی 
که دو قندی ها یا ساکاروز در مراحل هضم و جذب، به 
دو ملک��ول گلوک��ز و فروکتوز مس��تقل از هم تبدیل 
می گردند، مس��یر متفاوتی را در چرخه های زیس��ت 
ش��یمیایی و س��وخت و سازی بدن در پیش می گیرند. 
فروکتوز به س��وی کبد راه پیدا می کند. با انباش��ت فروکتوز، ژن هایی خاص فعال می گردند که 
امکان تبدیل آن را به چربی فراهم می نمایند. چربی های تولید ش��ده در کبد انباش��ته ش��ده و 
س��لول های کبد تغییر ماهیت می دهند، یعنی حساس��یت و عکس العمل س��لول های کبدی را 
نسبت به عملکرد انسولین کاهش می دهند، در نتیجه پانکراس به تولید مقدار بیشتر انسولین 
می پ��ردازد. انباش��ت زیادت��ر از ح��د نیاز واقعی انس��ولین در جریان خون، زمین��ه بروز عوارض 
متعددی را فراهم می سازد که ساده ترین آنها )با یک روند خزنده و مداوم(، افزایش وزن و بروز 
چاقی ها و خطرناک ترین آنها، انواع سرطان ها می باشد. اصوال کبد وظیفه ای برای انباشت و 
ذخیره چربی در حالت نرمال و عادی ندارد و در جهت تامین انرژی مورد نیاز ارگان های بدن از 
قند یا اسیدهای چرب استفاده می نماید. در آغاز کبد سعی می کند چربی های مازاد به نیاز خود 

را به سایر قسمت های بدن منتقل نماید تا به صورت انرژی به کار برده شوند.
کلس��ترول VLDL بع��د از تحوی��ل چرب��ی خ��ود به س��لول های بافت های مختل��ف بدن در 
مسیرهای تعیین شده خود، به طور چشم گیری کوچک تر شده، از حجم آن کاسته و به وزن 
مخص��وص آن افزوده ش��ده، تبدیل به کلس��ترول LDL می ش��ود که ما ت��رک VLDL تلقی 
می شود و اما کلسترول HDL با وزن مخصوص فوق سنگین خود وسیله جمع آوری و انتقال 
کلس��ترول های مصرف نش��ده و مازاد بافت ها و ارگان های مختلف بدن و انتقال آنها از مس��یر 
جریان خون به کبد بوده و هرچه مقدار HDL کلس��ترول باالتر باش��د، برای س��المتی فرد بهتر 
و اثرگذارتر بوده و برعکس هر چه مقدار LDL افزون تر ش��ود، امکان تجمع و رس��وب آنها در 
دی��واره رگ های خون رس��ان و اکسیداس��یون و التهاب تحت تاثی��ر رادیکال های آزاد مهاجم 
محتمل تر می ش��ود و ریس��ک تنگی و بس��ته ش��دن رگ ها را افزون تر می نماید و احتمال این 
رخداد زمانی فراهم تر می شود که در کوتاه زمانی کبد فرد تحت تاثیر تهاجم فروکتوز ناشی از 
تجزیه کربوهیدرات های س��ریع الهضم قرار گرفته و به مقدار زیادی تری گلیس��یرید فراهم 
می ش��ود که به صورت VLDL بس��ته بندی و توس��ط جریان خون شبکه شاهرگ ها و رگ ها و 
مویرگ ه��ای خ��ون ب��ه طور خزن��ده ای تخریب و صدمات جبران ناپذی��ری را به ارگان های 
حی��ات بخ��ش ب��دن آغاز می نماید و خطرات مرگ آور به��ره گیری مداوم از کربوهیدرات ها را 
عینیت می بخشد و در این راستا تحقیقاتی با مشارکت دانشگاه هاروارد نشان داده اند افرادی 
ک��ه بی��ن 10 ت��ا بیس��ت و پن��ج درص��د انرژی مصرف��ی را به ص��ورت قند و ش��کر از طریق 
نوش��یدنی های مختلف، دس��رهای گوناگون، آبمیوه های ش��یرین شده و تنقالت هله هوله و 
غیره تامین می س��ازند، ۳0 درصد احتمال مرگ و میرش��ان به علت س��کته های قلبی و مغزی 
افزایش می یابد. اگر میزان تولید انرژی دریافتی از کربوهیدرات های گفته شده فراتر از بیست 

و پنج درصد افزایش یابد، این احتمال به سه برابر می رسد.

تلفن های تماس:
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