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 حذف شکر در رژیم غذاییدلیل برای  20

 

 اطالعات خورید،می روز طول در که چیزی هر درمورد باید اما کنیم، نگران را شما نداریم قصد

 کثرا در دهندهطعم عنوانبه که کچاپی سُس تا گرفته صبحانه غالت از باشید؛ داشته کافی

 مردم، سالمتی یکدرجه دشمن و چاقی عوامل تریناصلی از یکی امروزه. ریزیدمی غذاها

 یبهداشت مراکز و پزشکان شکر، مصرف به مردم از بسیاری تمایل به توجه با. است شکر

 زیادی تالش کلسترول مصرف آوردن پایین و چربی مصرف کاهش به مردم ترغیب برای

 خود غذایی بد عادات جایگزین را سالم غذایی رژیم یک تا خواهندمی مردم از و کنندمی

 .کنند

 

 یزمینه در کارشناسان هاینگرانی ترینبزرگ از یکی شکر دهندمی نشان اخیر هایگزارش

 کالری از درصد ۰۱ از کمتر شودمی توصیه اساس همین بر و است جسم سالمت حفظ

 زا نیمی از کمتر است معتقد آمریکا سالمت انجمن. کنید دریافت شکر از را خود یروزانه

 کالری ۰۱۱ یا خوریچای قاشق ۶ حدود در. )شود دریافت شکر از باید مردم یروزانه کالری

 (.مردان برای کالری ۰۵۱ یا خوریچای قاشق ۹ و زنان برای

 

 هتوج باید. است ضروری حدی تا البته و ضرربی تقریبا یماده یک شکر طبیعی، حالت در

. دارد نیاز کربوهیدرات به مناسب عملکرد یک داشتن برای انسان بدن که داشت

 دوجو الکتوز یا فروکتوز ترکیبات صورتبه لبنیات و هاسبزی ها،میوه در هاکربوهیدرات

 فرایند در دهندهطعم افزودنی یک عنوانبه شکر که آیدمی وجودبه وقتی مشکل. دارند

 .شودمی افزوده آن به غذا سازیآماده
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 که شدبا داشته انسان سالمتی بر مخربی تأثیر تواندمی غذایی یماده این ازحدبیش مصرف

 ترشح میزان شودمی موجب شکر افزودن. است وزن افزایش آن، مشکل ترینبزرگ

 خیرهذ شکمی چربی صورتبه اضافی کالری و مختل وسازسوخت برود، باال بدن در انسولین

 .شود

 

 کاهش دیگر مزیت ۱۰ به ادامه در نیست، شکر مصرف کردن کم یفایده تنها وزن کاهش

 .کنیممی اشاره شکر مصرف

 

 دهدمی کاهش را تانخون فشار .۱

 

 اتتحقیق. است فشارخون رفتن باال شکر، زیاد مصرف عوارض از یکی که است واضح کامال

 باالرفتن موجب تواندمی وزناضافه بر عالوه زیاد، شکر مصرف که دهندمی نشان اخیر

 به را یبیشتر فشار باال فشارخون نیست؛ اهمیتیبی موضوع اصال این. بشود نیز فشارخون

. کند آسیب دچار را خون گردش سیستم کل است ممکن درازمدت در و کندمی وارد قلب

 شدنستهب ها،کلیه به آسیب قلبی، سکته قلبی، حمله قلبی، هایبیماری موجب باال فشارخون

 .شودمی کرونر عروق و قلب به مربوط جدی هایبیماری از بسیاری و قلبی هایرگ

 

 باشد، داشته شکر درصد ۱۵ حداقل شانروزانه غذایی رژیم که افرادی دیگر، عبارت به

 هایبیماری به است، شکر شاندریافتی کالری از درصد ۰۱ فقط که افرادی از بیشتر دوبرابر

 .شوندمی مبتال قلبی
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 آیدمی پایین تانخون کلسترول .۲

 آنها خوب کلسترول همان یا خون HDL سطح معموال کنند،می مصرف بیشتری شکر که افرادی

 دگلیسیریتری سطح افزایش. باالست شانخون بد کلسترول یا LDL میزان برعکس و پایین

. است غذایی رژیم در شکر مصرف افزایش عواقب از دیگر یکی نیز خون چربی همان یا

 راهمف را قلبی هایبیماری به ابتال یزمینه خونی، عروق انسداد با خون چربی و بد کلسترول

 .کنندمی

 

 یابدمی کاهش قلبی حمله بروز خطر .۳

 

 یگراند با مقایسه در کنند،می مصرف بیشتری شکر که افرادی شده،انجام مطالعات براساس

 دنآور پایین برای ساده حلراه یک. دارند قرار قلبی هایبیماری به ابتال معرض در بیشتر

 اخیر هایپژوهش. است گازدار هاینوشابه مصرف قطع قلبی، هایبیماری به ابتال ریسک

 و نداشده شیرین شکر با هک هایینوشیدنی مصرف بین مستقیمی یرابطه دهندمی نشان

 Darria Long) گلیسپی النگ داریا دکتر. دارد وجود عروقی و قلبی هایبیماری به ابتال خطر

Gillespie) مصرف است معتقد اموری دانشگاه بیمارستان یمدیره هیئت اورژانس پزشک 

 .بدهد افزایش درصد ۱۵ تا را قلبی هایبیماری به ابتال خطر تواندمی نوشابه هر

 

 داشت خواهید تریفعال ذهن .۴

 که تاس این ترترسناک و ترمهم ینکته اما است، دندان اصلی دشمن شکر که دانیدمی حتما

 در رویزیاده که دهندمی نشان تحقیقات. بدهد کاهش را شما ذهنی قدرت تواندمی شکر

 سئولم که هاییپروتئین تعداد کاهش با و کندمی مختل را مغز شناختی عملکرد شکر مصرف

 .شودمی وارد آن عملکرد و مغز به جدی هاییآسیب هستند، پاسخگویی و حافظه
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 با مقایسه در کنندمی مصرف شکر که هاییموش شد داده نشان خاص یمطالعه یک در

 عواق در. دارند کمتری سیناپسی فعالیت دارند، شدهکنترل غذایی رژیم یک که هاییموش

 بیماری: »گویدمی گلیپس النگ دکتر. است مرتبط متابولیک سندروم با قند باالی مصرف

 باعث تیح است ممکن بلکه است، مرتبط شناختی عملکرد کاهش با تنهانه متابولیک سندروم

 «.شود مغز ساختار در تغییراتی

 

 دهدمی کاهش را عقل زوال و آلزایمر به ابتال خطر .۵

 یماده این. شودمی (BDNF) مغز از شدهمشتق زایینورون فاکتور تولید کاهش موجب شکر

 سطح. کندمی کمک مغز به گذشته خاطرات آورییاد و جدید خاطرات گیریشکل در شیمیایی

BDNF ( دیابتپیش و دیابت به مبتال افراد) گلوکز متابولیسم اختالل به مبتال افراد در ویژهبه

 عقل زوال بیماری با مستقیمی ارتباط BDNF کاهش گفت توانمی واقع در. است پایین بسیار

 .دارد آلزایمر و

 

 شویدمی افسردگی دچار کمتر .۶

 ند،کنمی مصرف روز در نوشابه بطری چهار از بیش که مُسنی افراد دهندمی نشان تحقیقات

 دچار بیشتر درصد ۰۱ کنند،نمی مصرف چای یا قهوه نوشابه، اصال که افرادی با مقایسه در

 انندم شیمیایی مواد برخی به پایدار دسترسی به مغز، مناسب عملکرد. شوندمی افسردگی

 ود،شمی بدن وارد( است شکر دیگر نام که) گلوکز وقتی. است وابسته انسولین و گلوکز

 طوربه شما بدن وقتی. کندمی هموار را هاسلول به شکر ورود راه و شودمی ترشح انسولین

 أثیرت دیگر انسولین و شودمی مقاوم انسولین به نسبت کند، دریافت زیادی شکر مداوم

 .شودمی اضطراب و افسردگی موجب خود ینوبهبه عامل این. داشت نخواهد را سابق
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 دشومی کم شما در شیرین غذایی مواد و شیرینی به اعتیاد .۷

 کنند،می مصرف شیرین هاینوشیدن که حیواناتی دهندمی نشان شدهانجام هایپژوهش

 هنگام در افتد؟می اتفاقی چه. دهندمی بروز خود از را مخدر مواد به اعتیاد عالئم بیشترِ

 مشکل. شودمی ترشح( مغز در خوب احساس عصبی هایدهندهانتقال) دوپامین شکر، جذب

 این و دهدمی کاهش شدتبه را دوپامین ترشح میزان شکر ازحدبیش خوردن که است این

 صرفم بیشتری شکر باید کنید، شادی احساس قبال یاندازهبه خواهیدمی اگر اینکه یعنی

 شیرین غذایی مواد خوردن که دهدمی نشان زمینه این در شدهانجام تحقیقات از یکی. کنید

 کامال. کندمی تحریک شود،می فعال کوکائین به معتاد افراد در که را مغز از هاییقسمت

 !کنید مقاومت آن برابر در باید که نیست چیزی تنها مخدر مواد که است مشخص

 

 

 شودمی پوست ماندن جوان موجب .۸

 هشکا. کنید اجتناب شکر زیاد مصرف از است بهتر جوانی، دوران طراوت و شادابی حفظ برای

 شکر ورود با واقع در. شودمی صورت چروک از جلوگیری و پوست جوانی موجب شکر مصرف

 .شودمی تولید (AGEs) گلیکاسیون زیادی مقدار خون هایپروتئین به آن اتصال و بدن به

AGEs ییفهوظ االستین و کالژن که است گفتنی. شودمی االستین و کالژن به آسیب موجب 

 یجادا دالیل ترینمهم از یکی آنها، به رسیدن آسیب و دارند برعهده را پوست بافت استحکام

 لغیرفعا را بدن طبیعی اکسیدان آنتی هایآنزیم شکر همچنین. است پوست در وچروکچین

 لیسپیگ النگ دکتر. شودمی پذیرترآسیب خورشید یاشعه برابر در پوست درنتیجه و کندمی

 ست،ا تأثیرگذار شما پوست شادابی و سالمت بر خوریدمی که آنچه بگویم اینکه: »گویدمی

 «.نیست نادرستی حرف
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 شودمی پوست شدن روشن و شدن صاف موجب .۹

 ندتوامی هورمونی شدید نوسانات و گلوکز میزان باالبودن دلیل به شیرین غذاهای خوردن

 جورجیا ایالت دانشگاه استاد (Marisa Moore) موری ماریسا. شود افراد در آکنه بروز باعث

 هایبیماری از بسیاری ساززمینه قند، ازحدبیش مصرف از ناشی التهاب: »است معتقد

 «.است پسوریازیس مانند پوستی

 

 دهدمی کاهش را دیابت به ابتال احتمال .۱۰

 به ابتال احتمال روز، در شیرین نوشیدنی لیوان دو تا یک خوردن که دهدمی نشان تحقیقات

 فمصر از ناشی انسولین باالی مقاومت دلیلبه. دهدمی افزایش درصد ۱۶ تا را ۱ نوع دیابت

 رد درنتیجه و شود سلول وارد تواندنمی قند آن، انواع سایر و فروکتوز گلوکز، قند زیاد

 ابتدی بیماری ساززمینه تواندمی خون در شکر زیاد میزان تجمع. کندمی رسوب خونی هایرگ

 .شود آن به ابتال درنهایت و

 

 شویدنمی مبتال چرب کبد به .۱۱

 

 ربچ کبد بیماری به ابتال خطر است ممکن پُرشکر غذایی رژیم یک دهندمی نشان هاپژوهش

 Mark) هیمن مارک دکتر اید؟شنیده چرب کبد درمورد چیزی حالبهتا آیا. بدهد افزایش را

Hyman) شما: »گویدمی کاربردی پزشکی یمؤسسه رئیس و اولترا سالمت مرکز بنیانگذار 

 هک است این واقعیت اما ندارید، بیماری این درمورد زیادی اطالعات که نیستید کسی تنها

 هب انسولین زیاد ترشح.« آمریکاست در شایع بسیار هایبیماری از یکی چرب کبد بیماری

 منجر موضوع همین و شود کبد هایسلول وارد چربی شودمی موجب شکر زیاد مصرف دلیل

 قلبی یهحمل دیابت، به ابتال اصلی دالیل از یکی چرب کبد بیماری. گرددمی کبد در التهاب به

 .شودمی محسوب سرطان حتی و
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 دهدمی کاهش را هاسرطان از برخی به ابتال خطر .۱۲

 دهندمی نشان هاپژوهش برخی اما نیستند، کامل زمینه این در شدهانجام مطالعات اگرچه

 زالمعدهلو سرطان جمله از هاسرطان از برخی به ابتال با مستقیمی یرابطه شکر زیاد مصرف که

 .دارد

 

 شودمی خوشبوتر تاندهان .۱۳

 مستقیمی یرابطه دندان پوسیدگی و شکر و قند مصرف بین که ایمشنیده بارها و بارها

 فراهم دندان و دهان هایباکتری برای را سریع غذایی منبع یک شکر چرا؟ اما. دارد وجود

 ایجاد هاباکتری تکثیر و رشد برای را مناسبی محیط غذایی مواد به سریع دسترسی کند،می

 .دارد دنبالبه را دهان بد بوی دندان، پوسیدگی و دندان پالک تشکیل و کندمی

 

 کشیدمی نفس ترراحت .۱۴

 بروز احتمال توانندمی دارند، زیادی شکر که خاصی غذایی مواد دهندمی نشان مطالعات

 .بدهند افزایش شدتبه را ریه انسداد مزمن بیماری یا آسم مانند هاییبیماری

 

 بود خواهید انرژی پُر .۱۵

 یناورکس هایسلول فعالیت تواندمی قند، از سرشار غذایی رژیم یک دهندمی نشان مطالعات

 اصلی عامل همچنین و بدن موردنیاز انرژی یکنندهتأمین هاسلول این. بدهد کاهش را

 دنب وسازسوخت در اختالل ایجاد یا توقف موجب آنها فعالیت کاهش و هستند رشد و حرکت

 ،رودمی بین از یا شودمی کم اورکسین هایسلول فعالیت وقتی دیگر، عبارت به. شودمی

 خوردن از بعد که است خاطر همین به شاید شویم،می کسالت و حالی بی آلودگی، خواب دچار

 .بزنیم چُرت داریم دوست بیشتر است، شکر و کربوهیدرات زیادی مقدار حاوی که غذایی
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 کنیدمی خوردن هوسِ کمتر .۱۶

 در. شودمی گرلین هورمون ترشح موجب باالست، آنها در شکر میزان که غذاهایی خوردن

 ایغذاه که باشید داشته توجه باید. بردمی باال شدتبه را گرسنگی حس هورمون این واقع

 و بدهند کاهش را گرسنگی احساس توانندمی زیادی حد تا شکر، فاقد و نشدهفرآوری

 .داشت خواهد سیری احساس بیشتری انزم مدت برای فرد درنتیجه

 

 شودمی کمتر پزشکدندان به شما یمراجعه دفعات تعداد .۱۷

 و دندان پوسیدگی به منجر شک بدون شکر زیاد مصرف کردیم، اشاره هم قبال که طورهمان

 کاهش را شیرینی و شکر مصرف اگر پس شود،می دندان و دهان هایبیماری سایر به ابتال

 .کنید مراجعه پزشکدندان به شویدمی مجبور کمتر بدهید

 

 رویدمی دکتر کمتر .۱۸

 زیاد شکر. شودمی بدن ایمنی سیستم تضعیف موجب شیرین غذایی مواد نوشیدن یا خوردن

 آن طی هک است فرایندی خواری،بیگانه یا فاگوسیتوز) شود فاگوسیتوز مهار به منجر تواندمی

 مانند ایساده قندهای.( روندمی بین از خون سفید هایسلول توسط هاباکتری و هاویروس

 خون سفید هایسلول فعالیت در اختالل ایجاد موجب آن دیگر انواع یا فروکتوز گلوکز،

 زهمبار یوظیفه که هستند بدن سربازان سفید هایگلبول دانید،می که طورهمان. شوندمی

 شیرین غذایی مواد کمتر هرچه که است واضح کامال. دارند برعهده را ناخوانده مهمانان با

 با و انتظار اتاق در را کمتری وقت و کنیدمی مراجعه داخلی متخصص به کمتر کنید، مصرف

 !کنیدمی صرف گذشته تاریخ مجالت خواندن
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 داشت خواهید تریسالم زیست محیط. ۱۹

 

 رب عالوه و رساندمی آسیب خاک به اغلب آن کاشت دارد، نیاز آب تُن یک به نیشکر، پرورش

 قبال که مناطقی از برخی. شودمی خاک و آب شیمیایی آلودگی موجب شکر تولید صنعت اینها،

 رزیل،ب در آتالنتیک جنگل و ویتنام در مکونگ رود دلتای مثل شد،می کشت آنها در نیشکر

 .اندشده تبدیل حاصلیبی و بایر هایزمین به اکنون

 

 کرد کمک فقیر کارگران به توانمی .20

 بدبختی و گرسنگی فقر، در معموال کنند،می کار نیشکر مزارع در که کارگرانی یخانواده

 شانن کشاورزی کارگران المللیبین ائتالف توسط منتشرشده گزارش. زنندمی وپادست

 زندگی غذایی یوعده هر برای سنت ۵ یبودجه با مالزی در کارگران یخانواده دهدمی

 دومینیکن جمهوری در نیشکر صنعت کرد اعالم آمریکا کار یاداره ،۱۱۰۰ سال در. کنندمی

 روز هفت هر و دارند ایفقیرانه زندگی که افرادی. است کارگران علیه خشونت اصلی عامل

 رنج شغلی امنیت فقدان و روانی بهداشت از کنند،می کار روز در ساعت ۰۱ حدود در هفته

 هک نیشکر مزارع اصلی مالکان از شما حمایت عدم یعنی شکر مصرف حذف یا کاهش. برندمی

 .هستند نیز کارگران حقوق اصلی ناقضان از


