
 

 غذاهای غنی از فروکتوز

 به صحت مضر اند 

مواد شکری باساس فرمول کیمیاوی شان بنام های گلوکوز، فروکتوز، گلکتوز وغیره یاد میگردند. بصورت عموم 
خاصتآ خوردن  مواد،این  ۀمصرف زیاد این شکرها یک سلسله مشکالت صحی را می توانند ببار آورند. از جمل

 را در بدن بوجود می آورد که به مرور زمان منجر بیک تعداد از امراض میگردد. یزیاد فروکتوز تغیرات ا  مکرر

یوریک  ( ، اسید triglycerideرای گلیسراید)میگردد از آن شحم ت )سوخت وساز( وقتیکه فروکتوز در جگر استقالب

فروکتوز به صحت مضر اند.  لد ۀٶهریکی ازین مواد مد. مقدار زیاد تولید میگرد free radicalو مواد زهری بنام 

با مرض قلب   ( باعث مرض نقرس و فشار بلند خون گردیده و ازدیاد ترای گلیسرایدuric acidزیادی اسید یوریک )

تحقیقات همچنان نشان داده که خوردن زیاد فروکتوز بمرور زمان باعث برهم زدن سیستم کار هومون  ارتباط دارد.
واضح ساخته که فروکتوز در بدن  تحقیقات این راعالوتا  گردیده و احتمال بروز مرض شکر را باال میبرد.  انسولین

که   یتحقیق بسیارجدید  .نموده و باعث ازدیاد چربی دورکمر میگردد ( تولیدpp 2aانسان ماده دیگری را بنام )

نشان میدهد که  ،در حیوانات انجام یافته   UCLAتوسط پوهنتون 

 میگردد. نیز ز باعث خرابی حافظه فروکتواستعمال 

قابل تذکر است که سرعت استقالب مواد شیرین و نشایسته ای در  
اشخاص متفاوت است. کسانیکه به سرعت بیشتر مواد مذکور را 

در مقابل امراض فوق  را خطر پذیری شان در آنها استقالب میکنند، خوردن مقدار زیاد شیرینی ها و نشایسته ها
نوع تست های وجود دارند که انسان خودرا بشناسد که از کدام الذکر بیشتر می سازد. 

 است.

 منابع غذایی فروکتوز

این دو )بوره( که در بازار بفروش می رسد از دو نوع شکر ساخته شده: گلوکوز  وفروکتوز.سکروز یا شکر سفید 
ه و استقالب میگردد. گلوکوز برای تولید انرژی داخل حجرات استعمال به سرعت از هم جدا گردیدشکر در بدن 

 شریحات فوق الذکر بکار برده می شود.تمیگردد و فروکتوز مطابق 

در غذا های طبیعی بیشتر در میوه های شیرین چون انگور، سیب، ام، ناک، انار، خرما وغیره موجود فروکتوز 
ین میوه ها فیصدی فروکتوز هنوز بیشتر است و در نوشابه هائیکه با فروکتوز شیرین ۀ ااست. در مربا و آب میو

 هر اندازه که میوه بیشتر پخته )رسیده( باشد فیصدی فروکتوز آن باال می رود. گردیده به مقدار زیاد موجود است. 
  .و انجیر توت زمینی ا، زرد آلو،میوه هائیکه بصورت نسبی دارای مقدار کم فروکتوز اند عبارت اند از آلو، آلوبخار

 کمترین فروکتوز در میوه های چون، لیمو، چکوتره و بادنجان رومی میباشد.

با در نظر داشت اضرار فروکتوز الزم است غذا های بسیار غنی از   توصیه:

فروکتوز مخصوصآ نوشابه ها و بوره به مقدار کم مصرف گردند و چون مقدار 
سبزیجات خیلی ها کم است، مصرف بیشتر سبزیجات توصیه فروکتوز در اکثر 

ی نوشند، بهتر مکسانیکه چای ویا قهوه را توسط قند وبوره شیرین ساخته  میگردد.
 Ribose )) لی ها مفید وطبیعی رایُبوزاست در عوض قند وبوره از شیرینیء خی

به شکل بوره  رایُبوز رایُبوز برای عضالت قلب خیلی ها مفید است. استفاده بدارند.
 در بازار ها عرضه گردیده و هم آنرا می توان از تناول غذاهای چون پالک، بادام وگوشت مرغ در بدن تولید کرد.

 

 (21/6/2932)  و تعلیم توسط دکتور فیض هللا کا کر وزیر مشاور مقام عالی ریاست جمهوری در امور صحت
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