
 با فرآورده طبیعی قهوه بیشتر آشنا شویم

مانند کااهش طرار    ،یسالمتنقش با اهمیتی در  تواند یقهوه ملکن . ی نگاه میکنندفکر یانرژبعنوان تامین کننده مردم به قهوه غالبا 

 . داشته باشدرا  یقلب ییو نارسا ۲نوع  ابتیابتال به سرطان کبد، د

از ماواد مذا ی    هاا  دانیاکسا  یآنتا  ایا  کیمختلف فنول باتیو ترک میپتاس م،یزی، من(B3ن یتامیو) نیاسی، ن(B2  نیتامیو) نیبوفالویر

 . هستند دیبدن انسان مف یبراداطل قهوه هستند که 

 : قهوه دنیبالقوه نوش یایمزا

یاک مرالعاه    در. مصرف قهوه است دیفوا نیاز مهمتر کبد و سرطان کبد یماریب نسون،یپارک یماری، ب۲نوع  ابتیددر برابر  محافظت

طرار اباتال باه     ٪ ۰۰ ،سال ۲ یفنجان در روز ط کیمصرف حداقل نشان داده شده است که  نفر ۲۰۱۱۱از  شیبدر  ،۲۱۰۲سال در 

 .است را کاهش داده ۲نوع  ابتید

                                

کاه روزاناه    یمردانا در محققان نشان داده اند که  .کندمیکمک  نسونیپارک یماریدر برابر بموجود در قهوه به حفاظت انسان  نیکافئ

 . شده است گریپنج برابر کمتر از افراد د نسونیبه پارک بتالطرر انوشیده اند از چهار فنجان قهوه  شیب

 ٪ ۰۱ نوشاند  یما قهاوه  که روزانه ساه فنجاان    یافراد. دهد یدرصد کاهش م ۲۱حدود نیز مصرف قهوه طرر ابتال به سرطان کبد را 

کباد   یماار یصرف هر نوع قهوه طرر ابتال به سرطان کباد، ب مگرفت  جهینت ۲۱۰۲از سال  زیمتاآنال کی. ابتالء را کاهش میدهند طرر

 . میدهدصفرا را کاهش  سهیسنگ کو  روزیو س یالکل ریچرب غ

مرالعات نشان داده اناد کاه طرار اباتالء باه      . کندمیمحافظت  یقلب ییدر روز، بدن را در مقابل نارسا دو وعدهدر حد قهوه  دنینوش

 . شده است درصد کمتر ۰۰  نوشند، یمتوسط قهوه م ریکه هر روز مقاد یافرادنارسایی قلبی در 

در حاال حارار   . موثر هساتند آزاد  یها کالیرادی و در ح ف آثار التهابی فنول یپلآنتی اکسیدان های  یحاو نیقهوه همچن یها دانه

 دانیاکسا  یآنتا . کارده اناد   دایا پ یو چاق ۲نوع  ابتیاز جمله د کیمختلف سندرم متابولها با فرم های  التهابسر نخ هایی از رابره 

 .دنمحافظت کن کیسندرم متابولدر مقابل بدن را قادراند قهوه های 

 



  : قهوه ادیز دنینوشعوارض ناشی از 

 کام  یاز نظار کاالر  طاود   قهاوه . میشاود طون و کلسترول  یچرببعضی از پژوهشگران معتقدند که با مصرف زیاد قهوه سبب افزایش 

 یکاالر  ۲فقط حادود   اهیقهوه س وانیل. شود یآن م ییارزش غ اافزایش باعث به آن در حین مصرف شکر و طامه ارزش ولی افزودن 

 . داردانرژی 

 

                             

  

 . وجود دارداستخوان  یشکستگ یبرا یشتریاحتمال طرر ب نوشند یم یادیکه قهوه ز یزناندر  :استخوان یشکستگ

 . میشودزودرس  مانیزا ایکاهش وزن نوزاد نوشیدن زیاد قهوه سبب  :یبارداردر اختالل 

 . در زنانی است که قهوه زیاد مینوشند وزیآندومتربروز طرر گویای افزایش نشده  مشاهدات تایید :وزیآندومتر

 . هستند یماریب نیامستعد ابتالء به  نوشند یم یادیکه قهوه ز یافراد :یبه مر دیبازگشت اس

ارارراب  منجر باه افازایش    ایو به اطتالل هراس  انیمبتال نیدر ب ژهیوباررراب میتواند عامل  نیکافئ ادیز ریمقاد مصرف :اضطراب

 .شود جادیا یشیو روان پر ییدایمشکل در افراد مستعد ش نیبه طور معمول، ممکن است ا .گردد یاجتماع

 . استدر مذز  یدائم راتییتذعامل  یدر دوران نوجوان نیکافئ ادیمصرف ز :روان سالمتاختالل در 

 


