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ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻗﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋ ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻫﺮ
ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺼﺮف ﯾ ﺧﻮردﻧ ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨ ﺑﺪن ﺗﺎ  75درﺻﺪ ﮐﺎرآﯾ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣدﻫﺪ و اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای
ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﯿﺮوبﻫﺎ و وﯾﺮوسﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ دو ﻧﻮع ﻗﻨﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎده و ﻗﻨﺪﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﺗﺮی
ﻃﻮل ﻣﮐﺸﺪ ﺗﺎ در داﺧﻞ ﺑﺪن ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﻨﺪ در ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ ﻣﺜﻞ ﻏﻼت ﺳﺒﻮس
دار و ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﺮ ،ﻗﻨﺪ ﺳﺎده ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ در ﺑﺪن ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ و ﺧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮس اﻧﺮژی ﻣﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻨﺪﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﺷﯿﺮﯾﻨ و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪای ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه و ﻓﺮآوری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻗﻨﺪ ﺳﺎده ﻣﺸﻼت ﺟﺪی ﺑﺮای
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ.
ﭘﺎﯾﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﻟﯿﻮاﺳﺘﻨﺮاﻧ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻀﺮات ﻣﺼﺮف ﻗﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎده و ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻗﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎده ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨ ﺑﺪن را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺣﺘ از ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎوی ﻗﻨﺪ ،ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺪن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎز ﻣاﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﻦ دو ﺗﺎ
ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪن ﮐﺎﻣﻼ آﻣﺎده آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع وﯾﺮوس ﯾﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﻨﺪ ،ﺗﻌﺎدل ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ ﺑﺪن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣزﻧﺪ .ﻗﻨﺪ ،ﻓﺎﻗﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ و ﻓﯿﺒﺮ ﺧﻮراﮐ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻗﻨﺪ
ﯾ ﻣﺎده زاﺋﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب آن ﻧﯿﺴﺖ از اﯾﻦ رو ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻠﻮﻟ ﻗﻨﺪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺪن
ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﻨﺪ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن را ﻫﻀﻢ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻌﺎدل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧ ﻣﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ،ﺳﺪﯾﻢ ،ﮐﺮوم و ﻣﺲ در ﺑﺪن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺧﻮرد.
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻫﻮرﻣﻮن آدرﻧﺎﻟﯿﻦ در ﺑﺪن ﻣ ﺷﻮد .اﺣﺴﺎس اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه،
آﺷﻔﺘ و ﺑﺪ ﺧﻠﻘ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮردن ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﻣﺎده ﺳﺒﺐ ﺑ ﺣﻮﺻﻠ ﻣﺷﻮد و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﻨﺪ زﯾﺎد
ﻣﺼﺮف ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﻠ ﺑﻪ ورزش ﮐﺮدن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﻧ ﻧﺪارﻧﺪ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮردن ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷ و اﻓﺖ ﺑﺎزده ﺗﺤﺼﯿﻠ ﻣﺷﻮد.
ﺑﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﻣرﺳﺎﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠ اﯾﺠﺎد ﺳﻨ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف
ﻗﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺸﯿﻞ ﺳﻨ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ،ﻋﺎﻣﻠ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺪ ﺧﻮن و ﻧﯿﺰ اﻓﺖ ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮب در ﺧﻮن
ﻣﺷﻮد ،ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻣ ﺷﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺼﺮف ﻗﻨﺪﻫﺎی ﻣﻀﺮ
ﯾ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑ ﺗﺮیﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﺧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
ﻣاﻧﺪازد.
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻗﻨﺪ در ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻤ و ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ ﯾﻌﻨ ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ اﺧﺘﻼل
اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﯿﺮ را ﺑﺎ ﮐﯿ ﯾﺎ ﺷﻼت ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﻠﺴﯿﻤ در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ ذﺧﯿﺮه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺼﺮف ﻗﻨﺪ زﯾﺎد ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠ ﭘﻮﮐ اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ .ﻗﻨﺪ ﻣﺎدهای زاﺋﺪ و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ
اﺳﺖ و ﺑﺪن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب آن ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ رو ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ ﻣﻠﻮﻟﻬﺎی ﻗﻨﺪ از اﻣﻼح ﮐﻠﺴﯿﻢ و
ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ذﺧﯿﺮه در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ،ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻀﻢ ﻗﻨﺪ و ﺷﯿﺮﯾﻨ ﻣﺼﺮف
ﻣ ﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻮک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠ ﺧﺮاﺑ دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﮐﻠﺴﯿﻢ از دﻧﺪاﻧﻬﺎ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و دﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺮور ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﺧﺮاب ﻣ ﺷﻮد.
ﻗﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧ از ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎی ﺳﯿﻨﻪ ،ﭘﺮوﺳﺘﺎت و روده و راﺳﺖ روده اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮن را
ﺑ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ ﺑﯿﻨﺎﯾ ،ﺗﻨ ﺷﺪن ﻋﺮوق ﺧﻮﻧ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺘﻪ ﻣﺷﻮد ،ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮش ﮐﺮدن ﻣﻌﺪه اﺳﺖ و

Page: 2

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻗﻠﺒ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ،ﭘﯿﺮ ﺷﺪن زودرس ،ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪن ﻣﻮﻫﺎ و ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوکﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷ از ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ
اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ.
ﺑﺮﺧ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻟﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﯾﻌﻨ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﺑﺮوز
ﻣﮐﻨﺪ.
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔ دﻧﺪاﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻧﻨﯿﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷ
ﻧﯿﺎزی ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،ﻣﺼﺮف ﺑروﯾﻪ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠ ﭼﺎق ﺷﺪن ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮوز آرﺗﺮوز ﻣﻔﺎﺻﻞ ،ﯾ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠ
ﺑﯿﻤﺎری آﺳﻢ ،آﻟﺮژی ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،اﯾﺠﺎد اﮔﺰﻣﺎ در ﮐﻮدﮐﺎن ،آب ﻣﺮوارﯾﺪ و ﺣﺘ در ﺑﺮﺧ ﻣﻮارد
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز آﭘﺎﻧﺪﯾﺴﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷ از ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﻗﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻟﻮل وراﺛﺘ دی ان آ
را ﻣ ﺷﻨﺪ و آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﻃﺎﻧ ﺷﺪن ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﺷﻮد .ﻗﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﻟﻮلﻫﺎی ﻣﻀﺮ رادﯾﺎل
آزاد در ﺧﻮن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺷﻮد .ﺣﺘ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺳﺮدردﻫﺎی ﺑﻣﻮﻗﻊ و ﺑدﻟﯿﻞ و ﻣﯿﺮن ﺑﺮ اﺛﺮ
ﻣﺼﺮف ﺧﻮردﻧﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮوز ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺼﺮف ﻗﻨﺪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ و اﻧﺪام ﺑﺪن را ﮐﻢ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ورزﺷ ﻋﻀﻼت ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣ
ﺷﻮﻧﺪ و درد ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠ ﺑﺮوز اﻓﺴﺮدﮔ ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﻗﻨﺪ اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﯾ ﺧﻮردﻧ ﺷﯿﺮﯾﻦ
روﺣﯿﻪﺷﺎن ﺷﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﻋﺲ اﺳﺖ.ﺷﺎدی ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮردن ﺷﯿﺮﯾﻨ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﯿﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
دارﯾﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮردن آن آراﻣﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﯿﺪ اﻣﺎ در روﺣﯿﻪ و اﻣﻮاج ﻣﻐﺰی ﺷﻤﺎ اﺛﺮ ﻣﺘﻀﺎد دارد.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﺒﺪ و ﺳﺮﻃﺎن ﮐﺒﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑ ﮐﺒﺪ،
ﺑﺰرگ ﺷﺪن اﻧﺪازه ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ ،اﺧﺘﻼل در ﮐﺎر ﭘﺎﻧﺮاس ،ﯾﺒﻮﺳﺖ و ﺧﺸ روده ،ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در اﻧﺴﺎن و
ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺮوق ﺧﻮﻧ اﺳﺖ.
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