
پاسخ به 5 پرسش رایج درباره یک نوشیدنی گازدار

آب گازدار؛ آری یا خیر!
بین  رقابت  بازار  که  روزها  این 
بسیار  سوپرمارکتی  محصوالت 
داغ است، برخی از تولیدکنندگان 
تولید  به  اقدام  گازدار  نوشابه های 
بازار  بتوانند  تا  کرده اند  هم  گازدار  آب  انواع 
در دست  را  و سالمت محور  گازدار  نوشیدنی های 
دارای  افزوده،  قند  فاقد  گازدارِ  آب های  بگیرند. 
برچسب غذایی کامال سبز هستند و همین راهنمای 
غذایی می تواند بسیاری از طرفداران نوشیدنی های 
گازدار و سالمت محور را وسوسه کند. اگر شما هم 
نوشیدنی های  جایگزین  را  گازدار  آب  می خواهید 
مطلب  این  ادامه  خواندن  کنید،  گازدار  و  شیرین 
را  محصول  این  درباره  زیادی  ابهام های  می تواند 
باید  البته قبل از هر چیزی  برای تان برطرف کند. 
این نکته را بدانید که آب گازدار، همان آب ساده ای 
است که گاز دی اکسید کربن تحت فشار شدیدی 

به آن افزوده شده است.

1 آیا مصرف آب گازدار باعث ابتال به 
پوکی استخوان می شود؟

بسیاری از ما شنیده ایم که مصرف نوشابه های گازدار 
می تواند باعث ابتال به پوکی استخوان بشود. به همین 
دلیل هم خیلی از طرفداران آب های گازدار دوست 
دارند بدانند که آیا مصرف این نوشیدنی هم می تواند 
ابتال به پوکی استخوان را در پی داشته باشد؟ پاسخ 
منفی است. براساس تحقیقی که در سال 2006 روی 
بیش از 2500 خانم و آقا در سنین مختلف صورت 
گرفت، مشخص شد که هیچ نوشیدنی گازداری به 
اندازه نوشابه های مشکی نمی تواند تاثیری منفی و 
مخرب بر سالمت استخوان ها داشته باشد. نوشابه های 
می توانند  و  هستند  فسفریک  اسید  حاوی  مشکی 
که  بشوند  استخوان ها  سطح  از  کلسیم  دفع  باعث 
همین مساله می تواند پوکی استخوان را در پی داشته 
دلیل  به  هم  رنگی  گازدار  نوشابه های  سایر  باشد. 
قند، طعم  دهنده  ها و رنگ های شیمیایی مختلفی که 
دارند می توانند باعث افت عملکرد سیستم ایمنی و 
افزایش التهاب در بدن بشوند. این در حالی است که 
آب های گازدار ساده، فقط حاوی گاز دی اکسید کربن 
هستند و خطری برای سالمت استخوان ها ندارند. 

2 آیا مصرف آب گازدار باعث پوسیدگی 
دندان ها می شود؟

به نظر شما آیا آب گازدار هم می تواند مانند سایر 
نوشیدنی های گازدار و اسیدی، منجر به پوسیدگی 
دندان ها شود؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است 
بدانید که تمامی نوشیدنی های گازدار یا بدون گاز 
می توانند  هستند،  قند  و  سیتریک  اسید  حاوی  که 
ابتال  به  منجر  دندان ها  مینای  به  رساندن  آسیب  با 
حتی  یعنی  بشوند.  دندان ها  پوسیدگی  تشدید  یا 
آبمیوه های شیرین که حاوی قند افزوده هستند، به 
اندازه یک بطری نوشابه گازدار برای دندان ها خطر 
نوشیدن یک  لذت  اگر می خواهید  بنابراین،  دارند! 
تجربه  را  گازدار  آب  مانند  سالم  گازدار  نوشیدنی 
کنید، بهتر است قبل از انتخاب محصول مورد نظرتان، 
آب های  و  ببینید  را  آن  تشکیل  دهنده  مواد  حتما 
را  هستند  قند  و  سیتریک  اسید  فاقد  که  گازداری 
انتخاب کنید. از طرف دیگر، بهتر است بدانید که 
حتی  یعنی  است   4 تا   3 حدود  گازدار  آب  پی اچ 
آب های گازدار ساده هم مقداری اسیدیته دارند. به 
همین دلیل هم مصرف مداوم و خارج از حد تعادل 
آب گازدار ساده هم می تواند به مرور زمان باعث 

ابتال به پوسیدگی دندان بشود. 

4 آیا مصرف آب گازدار می تواند باعث 
افزایش وزن بشود؟

دلیل  به  گازدار  نوشیدني های  که  می دانیم  ما  همه 
وزن  افزایش  باعث  می توانند  فراوان  قند  داشتن 
بشوند اما این مساله در مورد آب گازدار هم صادق 
است؟! نتایج یک تحقیق محدود در این باره نشان 
می تواند  گازدار  آب  مداوم  مصرف  که  می دهد 
باعث افزایش ترشح هورمون مربوط به گرسنگی 
در بدن آقایان بشود. یعنی سطح هورمون »گرلین« 
با نوشیدن آب گازدار در بدن مردان باال می رود 
گازدار،  آب  مصرف  با  آنها  هم  دلیل  همین  به  و 
بیشتر دچار حس گرسنگی می شوند. همین مساله 
می تواند پرخوری و اضافه وزن را برای مردان طرفدار 
آب گازدار به همراه داشته باشند. از طرف دیگر، 
باید بدانید که اگر به جز آب و دی اکسید کربن، 
طعم  دهنده  های  قند،  مانند  دیگری  افزودنی  هر 
گازدار  در آب های  و...  نمک  یا شیمیایی،  طبیعی 
پنهان  کالری  افزایش  باشند،  باعث  داشته  وجود 
می توانند  و  می شوند  محصوالت  این  در  موجود 

باشند. داشته  دنبال  به  برای شما  را  اضافه وزن 
که  بدانید  هم  را  نکته  این  نیست  بد  این حال،  با 
قبل  ساعت  نیم  حدود  ساده  گازدار  آب  نوشیدن 
از معده  با پر کردن حجم زیادی  از غذای اصلی 
پیشگیری  باعث  و  می گیرد  را  پرخوری  جلوی 
فکر  اگر  رو،  این  از  می شود.  یبوست  به  ابتال  از 
قرار  شرایطی  یا  مهمانی  در  است  ممکن  می کنید 
دارد،  پرخوری کردن تان وجود  امکان  که  بگیرید 

می توانید با کمک آب گازدار جلوی این پرخوری 
و افزایش وزن ناشی از آن را بگیرید. 

ابتال به  آیا مصرف آب گازدار باعث   3
می شود؟ تحریک پذیر  روده  نشانگان 

برخی از تحقیقات ادعا می کنند که عادت به مصرف 
به نشانگان روده  ابتال  باعث  آب گازدار می تواند 

بشود.   IBS همان  یا  تحریک پذیر 
آب  مصرف  که  کرده اند  ثابت  فراوانی  مطالعات 
به  ابتال  باعث  خود  خودی  به  نمی تواند  گازدار 
حالی  در  این  بشود.  تحریک پذیر  روده  نشانگان 
است که عادت به مصرف مداوم آب های گازدار 
ریفالکس  نفخ های شدید،  به  ابتال  باعث  می تواند 
در  تحریک پذیر  روده  نشانگان  عالیم  تشدید  و 

بشود.  بیماری  این  به  مبتال  افراد 
نشانگان  بیماری  بروز  احتمال  دیگر،  طرف  از 
در  گازدار  آب های  مصرف  با  تحریک پذیر  روده 
آن گروه از افرادی که حساسیت به نوشیدنی های 
گازدار دارند هم باال خواهد بود بنابراین، اگر شما 
مشکل گوارشی یا روده ای نداشته باشید، می توانید 
در حد متعادل از آب های گازدار استفاده کنید اما 
باید بدانید که ممکن است در هر صورت، درجاتی 
از نفخ را تجربه کنید. این در حالی است که اگر 
شما مشکالت گوارشی مانند ریفالکس یا نشانگان 
روده تحریک پذیر دارید، بهتر است تا حد امکان 
انواع نوشیدنی های گازدار حتی آب  دور مصرف 

بکشید. هم خط  گازدار 

5 کاربرد آب گازدار در برنامه غذایی 
چیست؟

استفاده از آب های گازدار فاقد قند افزوده می تواند 
راه مناسبی برای ترک عادت به مصرف نوشابه های 
گازدار یا آبمیوه های شیرین باشد. شما می توانید آب 
تازه،  ریحان  تازه،  نعنای  تازه،  لیموی  با  را  گازدار 
عسل یا آب طبیعی مرکبات و انار مخلوط کنید و 
برای کنار غذای خود  بسیار جذاب  نوشیدنی  یک 
داشته باشید. این نوشیدنی نه تنها عوارض نوشابه های 
گازدار را ندارد بلکه می تواند فواید بسیار زیادی هم 
به بدن برساند. شما می توانید از آب گازدار بدون 
طعم در تهیه انواع غذاهای خمیری استفاده کنید. 

مصرف  خالی  شکم  با  را  گازدار  آب  است  بهتر 
نکنید تا دچار نفخ های شدید نشوید. استفاده از این 
نوشیدنی برای کودکان مناسب نیست و بهتر است 
فرزند شما تا سن 5 سالگی، از انواع نوشیدنی های 
گازدار دور بماند تا دچار مشکالت گوارشی نشود. 
مصرف آب های گازدار برای سالمندان و خانم های 
باردار هم چندان توصیه نمی شود زیرا می تواند باعث 
بهتر  بشود.  آنها  بدن  در  ریفالکس  و  نفخ  تشدید 
پایانی شب  است نوشیدنی های گازدار در ساعات 
مصرف نشوند تا به دلیل بروز مشکالت گوارشی، 
نظم خواب شما را به هم نزنند. آب های گازدار و 
طعم دار می توانند گزینه های مناسبی برای همراهی 
با غذاهای ساندویچی برای نوجوانان باشند تا عادت 

به مصرف نوشابه های پرضرر از سر آنها بیفتد!
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 ترجمه: 
ندا احمدلو

همه ما می دانیم تمام ارگان های حیاتی بدن برای 
داشتن عملکرد بهتر به مصرف آب و مایعات کافی 
در طول روز نیاز دارند. تحقیقات فراوانی ثابت 
کرده اند که هیچ نوشیدنی یا خوراکی حاوی آبی 
نمی تواند جای آب ساده را بگیرد. همه نوشیدنی ها 
یا خوراکی های حاوی آب، عالوه بر آب حاوی 
امالح دیگری هم هستند که می توانند تعادل آب و 
الکترولیت های بدن را برهم بزنند. به همین دلیل هم 
ما باید آب را به عنوان نوشیدنی اصلی مصرفی مان 
در طول روز در نظر بگیریم و سایر نوشیدنی ها 
و خوراکی های حاوی آب را به طور متعادل و 
متنوع مصرف کنیم تا تعادل آب و الکترولیت ها 
در بدن مان حفظ بشود. حاال سوال اینجاست که 
آیا آب گازدار می تواند جایگزین آب ساده باشد؟ 
پاسخ منفی است. اول اینکه آب گازدار به دلیل 
وجود گاز در بافت آب می تواند باعث ابتال به 
نفخ مزمن بشود و حتی در صورت مصرف مداوم، 
مشکالتی مانند ریفالکس را به همراه بیاورد. از 
طرف دیگر، آب های گازدار و طعم دار که حاوی 
قند افزوده هستند، می توانند به مرور زمان باعث 

ایجاد یا تشدید پوسیدگی دندان ها بشوند. 
از این رو، توصیه می شود که مصرف آب گازدار 
را به عنوان یک تنوع غذایی در نظر بگیرید و آن را 
در برنامه غذایی ثابت روزانه خود نگنجانید. ضمن 
اینکه استفاده از آب های گازدار حاوی قند افزوده 
یا افزودنی های مختلف شیمیایی هم می تواند به 
اندازه استفاده از نوشابه های گازدار برای بدن مضر 
باشد. به همین دلیل هم اگر قرار باشد که گاهی 
از آب گازدار استفاده کنید، بهتر است انواعی از 
آنها که فاقد قند افزوده و مواد افزودنی هستند را 

در سبد خریدتان بگنجانید. 
نکته قابل توجه دیگر این است که آب های گازدار 
و طعم دار که برچسب غذایی آنها رنگ سبز را 
برای قند در نظر گرفته اند، می توانند به عنوان 
تنوع غذایی، جایگزین بسیار مناسبی برای انواع 
نوشابه های گازدار و سرشار از قند و اسید فسفریک 

یا اسید سیتریک باشند. 

آب گازدار می تواند 
جایگزین آب ساده شود؟

نگاه متخصص تغذیه

 دکتر محمدحسن انتظاری
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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