آيا ميدانيد محدود کردن مصرف شکر کليدي است براي افزايش طول عمر؟
دکتر تقي قفقازي:استاد دانشگاه-همکار علمي شرکت گل دارو
امروزه به خوبي شناخته شده است که محدود کردن مصرف شکر در رژيم غذايي کليد بسيار شناخته شده اي
براي افزايش طول عمر ميباشد .در بين تمام مولکولهايي که قادر به وارد کردن آسيب به بدن هستند،مولکول-
هاي شکر احتماالً بيشترين آسيب را به بدن وارد مي سازند.به خصوص فروکتوز يک ماده پيشتاز شديد االثر در
ايجاد التهاب به حساب ميآيد ،که موجب توليد فرآورده گليکوله شده نهايي(  )AGEsگرديده و فرآيند پيري را
سرعت ميبخشد .همچنين رشد خطرناک بعضي انواع سلولهاي چربي را در اطراف اعضاء حياتي که نشانه اي از
بيماري ديابت و بيماري قلبي است تشديد مي کند.در يک مطالعه روي فروکتوز 61 ،داوطلب تحت يک رژيم
کنترل شده محتوي فروکتوز زياد قرار گرفتند و در عرض  61هفته سلولهاي چربي جديدي در اطراف قلب،کبد
و ساير اعضاء گوارشي آنها به وجود آمد.
قند فروکتوز افزون بر اين موجب افزايش ميزان انسولين و لپتين در خون شده و از طرف ديگر حساسيت گيرند-
ههاي اين هر دو عامل حياتي را به آنها کاهش ميدهد .اين امر عامل مهمي براي پيري زودرس و بيماريهاي
مزمن مخرب وابسته به پيري ،مانند بيماريهاي قلبي مي باشد .بايد در نظر داشت در حاليکه افزايش مختصر
قند خون بعد از صرف هر غذا طبيعي است ،ولي افزايش بيش از حد و باال ماندن آن در طوالني مدت طبيعي
نبوده و مضر ميباشد.همچنين مصرف مواد غذايي ديگر حاوي قند مانند :نان سفيد ،پاستا ،ماکاروني ،بيسکوئيت
و شکالت که در بدن به قند تبديل مي شوند ،عمالً سالمتي را به خطر انداخته و موجب چاقي ميگردند ،در
حالي که رژيم غذايي پرچربي به تنهايي موجب چاقي نميشود .فروکتوز و قندهاي ديگر حساسيت سلولي به
انسولين و لپتين را کاهش داده و در عوض سلولهاي چربي بيشتري در خود ذخيره نموده و موجب افزايش وزن
مي شود .بنابراين براي جوان ماندن بايد از مصرف مواد قندي در حد امکان اجتناب نمود .عوارض جانبي فروکتوز
روي بدن متعدد است ،ولي يکي از مکانيسمهائي که موجب آسيب شديد ميشود،گليکوله شدن است .چنانچه
ذکر گرديد،گليکوله شدن فرآيندي است که در آن قند پيوند اسيدهاي آمينه شده و تبديل به فراورده گليکوله
شده نهائي ) (AGEsميشود.اين فرآيند موجب التهاب شده و ميتواند سيستم ايمني را فعال سازد.
ماکروفاژها سلولهاي الشخوري هستند که بخشي از سيستم دفاعي بدن بوده و گيرندههاي خاصي در خود
دارند .اين گيرنده ها در بدن با ترکيبات گليکوله شده پيوند شده وآنها را نابود ميکنند .متاسفانه اين فرآيند
دفاعي همچنين ميتواند ايجاد ضايعاتي در داخل شريان ها نمايند .براي مثال پالکهاي اتر و اسکلروزي حاصل
اين فرآيند است .بنابراين بايد ميزان فرآوردههاي گليکوله را در بدن به حداقل رسانيد ،در حدي که سيستم
دفاعي مجبور نباشد براي مقابله با آنها به شدت فعاليت نمايد .پيشنهاد ميشود ميزان مصرف فروکتوز حدود 52
گرم در روز باشد و در صورتي که ميزان اسيد اوريک (نشانگر فعاليت واکنشهاي التهابي و مسموميت ناشي از
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فروکتوز) باال باشد ،مقدار مصرف روزانه فروکتوز به حدود  62گرم در روز برسد .مصرف غذاهاي فرآوري شده و
نوشابههاي شيرين علي الخصوص ،موجب باال رفتن غلظت فروکتوز در بدن ميشوند.
اصول متابوليسم فروکتوز
امروزه معلوم شدهاست که تفاوتهاي فاحشي در متابوليسم قندهاي مختلف در بدن وجود دارد .دانستن اينکه
هنگام مصرف فروکتوز کبد بايد خيلي بيشتر از هنگام مصرف گلوکز فعاليت کند ،بسيار با اهميت است .در
خالصه زير ،براي کمک به درک خسارت زياد ناشي از مصرف فروکتوز روي سالمتي انسان ،جزئيات مربوط به
تفاوتهاي متابوليکي عمده بين گلوکز و فروکتوز ارائه شده است.
 بعد از مصرف فروکتوز تقريبًا تمام فشار متابوليکي به کبد وارد ميشود .در صورتي که در مورد گلوکز
کبد فقط  51درصد آنرا متابوليزه ميکند.
 هر سلول در بدن (شامل مغز) گلوکز را براي ايجاد انرژي به کار ميگيرد و بنابراين گلوکز بالفاصله بعد
از مصرف سوخت و ساز مييابد .در مقابل ،فروکتوز در ابتدا به اسيدهاي چرب آزاد(VLDL ،شکل آسيب
رسان کلسترول) و تريگليسيريد تبديل شده ،و به شکل چربي ذخيره ميشود.
 اسيدهاي چرب حاصل شده در حين متابوليسم فروکتوز به شکل قطره هاي چربي در کبد و نسوج
عضالت اسکلتي جمع شده ،موجب مقاومت به انسولين و کبد چرب غير الکليک ميشود .به طوري که
به تدريج مقاومت به انسولين بيشتر شده و به سندروم متابوليک و ديابت نوع 5منجر ميشود.

 فروکتوز يک قند با حداکثر اثر چربي دوستي است .مصارف ديگر فروکتوز ،تبديل به گليسرول فعال
) (g-3-pاست ،که مستقيمًا براي تبديل اسيدهاي چرب آزاد به تري گليسيريد به کار
شده
گرفته ميشود .هر چقدر  g-3-pبيشتري داشته باشيد ،چربي بيشتري ذخيره ميکنيد ،در حالي که
گلوکز روي اين فرايند اثري ندارد .اگر 651کالري گلوکز مصرف کنيد ،کمتر از يک کالري به شکل
چربي ذخيره ميشود .در حالي که از 651کالري فروکتوز 01 ،کالري آن به چربي ذخيره تبديل مي-
شود.عمالً فروکتوز به مقدار زيادي چربي تبديل مي شود.
 متابوليسم فروکتوز در کبد موجب توليد فراورده هاي بي حاصل و سموم زيادي ،مانند اسيد اوريک،
شده که در تجمع چربي موثر بوده و موجب چاقي ميشود.

 گلوکز چنين عملي را انجام نمي دهد ،و هورمون گرسنگي) (Ghrelinرا وقفه داده و بدين ترتيب با
تحريک هورمون لپتين) (Leptinاشتها را وقفه ميدهد .فروکتوز اثري روي هورمون گرسنگي نداشته و
مانع ارتباط مغز با لپتين شده ،و منجر به پر خوري ميگردد.
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چگونه تمايل مصرف قند را کاهش دهيم
از مصرف شکر در حد توان اجتناب کنيد .سعي زيادي در کم مصرف نمودن فروکتوز ،کم تر از  62-52گرم در
روز ،نماييد .اين امر به خصوص براي افراد چاق يا مبتال به ديابت،کلسترول باال در خون و فشار خون باال ،بسيار
اهميت دارد .شکر به شدت اعتياد آور است و کم کردن مصرف آن ،به خصوص اگر مصرفش باال باشد ،نياز به
تالش زياد دارد.
به هر شکل به جاي شکر از مواد زير استفاده کنيد:
.6گياه شيرين استويا) (Steviaرا به کار بريد.
.5شکر نيشکر با حداقل مقدار مصرف کنيد.
.3از عسل ارگانيک خالص ،در حد تعادل استفاده کنيد.
.0شربت ذرت مصرف نکنيد.
شيوه زندگي در پيري
تمام شيوههاي صحيح زندگي در پيشبرد سالمتي انسان اثر مهمي در طوالني شدن عمر داشته و به خصوص از
مهمترين موارد ،طبيعي نگاه داشتن غلظت انسولين و لپتين در خون است  .به اين منظور قطع مصرف شکر و
آرد سفيد ،افزايش فعاليت جسمي و ورزش،کمک به رسيدن به اهداف فوق است .حال براي اينکه به طور واقعي
طوالني نمودن عمر را عملي سازيم ،بايد شيوه زندگي را در کليه امور زندگي مورد توجه قرار داده و به توصيه
هاي زير دقت بيشتري بنماييم:
.6ياد بگيريم چطور استرس را به خود راه ندهيم .استرس اثر مستقيم روي پديده ايجاد التهاب دارد ،که به نوبه
خود شروع کننده بسياري از بيماريهاي مزمن است ،که هر روز موجب مرگ و مير بسياري از بيماران ميشود.
بنابراين مهار و تعديل استرس ،يک عامل مهمي در ازدياد طول عمر است.شيوه حفظ تعادل روحي و هيجان و
دوري از استرس عبارت است از :ورزش و فعاليت جسمي ،ارتباط با خدا و عبادت و حضرت حق.
 .5مصرف رژيم غذايي سالم و طبيعي ،و حتي االمکان نوع ارگانيک ،اولين قدم براي طوالني کردن عمر بوده و از
اهميت ويژه اي برخوردار است.
 .3ميزان ويتامين  Dدر بدن در حد متعادل طبيعي حفظ شود .در تابستان به کمک نور خورشيد و در زمستان با
مصرف ويتامين  D3خوراکي به مقدار  011واحد در روز ،آن را تامين نماييد.
 .0چربي حيواني امگا (Omega3)3و حفظ نسبت صحيح امگا 3به امگا ،1فاکتور قدرتمندي در حفظ طول
عمر بيشتر است ،و با مصرف ماهي مي توان آن را تامين نمود.
 .2مصرف آنتي اکسيدان هاي غذايي از طريق مصرف توت فرنگي،گيالس ،آلبالو ،ذغال اخته ،قره قاط ،توت سياه،
لوبيا و کنگر فرنگي.
 .1روغن نارگيل يک غذاي ضد پيري عالي است ،که خطر ابتالء به بيماريهاي قلبي را کم مي کند ،وکلسترول
خون را کاهش ميدهد.
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 .7رسوراترول Resveratrolکه به عنوان يک عامل ضد پيري شناخته شده است ،يک آنتي اکسيدان قوي مي
باشد ،و در پوست و دانه انگور ،ذغال اخته،توت سفيد و بادام زميني يافت ميشود.
 .0ورزش بدني را مرتب انجام دهيد .فعاليت بدني در پيشگيري و به تاخير انداختن شروع فشار خون باال ،چاقي،
بيماريهاي قلبي ،استئوپروز و پوکي استخوان بسيار موثر است.
 .9از تماس با مواد شيميايي خطرناک ،سموم و مواد آلوده کننده محيط زيست ،در حد امکان دوري کنيد .اين
مواد شامل مواد تميز کننده خانگي ،حشره کش ها و سموم دفع کننده آفات نباتي مي باشند.
 .61از مصرف داروهاي شيميايي ،بدون تجويز پزشک و به طور خود سرانه ،پرهيز کنيد ،زيرا هر ساله تعداد
زيادي از بيماران را به علت بروز آثار سمي از بين مي برند .با به کارگيري شيوه زندگي صحيح به اين مواد نياز
پيدا نميکنيد.
 .66با مصرف پيشگيري کننده سيليمارين(قرص ليور گل)کبد را فعال نگه داريد .سيليمارين يک آنتي اکسيدان
بسيار قدرتمند بوده و در نوسازي سلولهاي کبد ،براي مبارزه با آثار سمي سموم آلوده کننده محيط زيست ،که
به طرق مختلف وارد بدن شده و موجب اثر سمي روي کبد مي شوند ،مبارزه کنيد.
 .65با مصرف عصاره مريم گلي به شکل قرص گليکوگل ،حساسيت سلولهاي بدن را نسبت به انسولين افزايش
داده و قند خون را کاهش دهيد.
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