
 

Bilimsel olarak Kanıtlandı: Fıstık Şişmanlatmıyor 

 Günlük fıstık tüketimi kalp ve damar hastalıkları ve bağlı ölüm oranını 
%28 oranında düşürüyor. 

GRANADA, İspanya, 20 Eylül, 2013/PRNewswire/ - Önde gelen bilim insanları, 
özellikle de miyokardiyal enfarktüs, felç ve kalp ve damar hastalıkları konusunda 
fıstık tüketimi ve sağlıkla ilgili kapsamlı deneylerin en yeni sonuçları yayımladılar. Son 
dönemlerde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar, düzenli fıstık tüketiminin sadece 
kalp ve damar sağlığı bakımından değil, böbrek işlevi, diyabet, bilişsel işlev, damar 
sertliği, metabolik sendrom, inflamatuar biyo-belirteçler vs. alanındaki yararlarını da 
ortaya koymaktadır. Bilimsel verilere göre fıstık yemek daha yüksek şişmanlama 
tehlikesiyle bağlantılı olmadığı gibi, bu veriler temel besin olarak fıstığın değerini 
pekiştirmektedir.   

Mültimedya Basın Bültenini görmek için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayın: 

http://www.multivu.com/mnr/62432-scientifically-proven-nuts-are-not-fattening  

INC (Uluslararası Fıstık ve Kuruyemiş Konseyi), 15 – 20 Eylül tarihleri arasında 
Granada’da gerçekleştirilen Uluslararası Beslenme Kongresi kapsamında dünyanın 
önde gelen beş araştırmacısının son bulgularını paylaştıkları “Sağlık ve Hastalıkta 
Fıstık” sempozyumunu düzenlemektedir. 

Sunulan önemli verilerin arasında PREDIMED araştırması, günde bir avuç fıstığın 
(15g ceviz, 7,5g fındık ve 7,5g badem) kalp ve damar hastalığı (miyokardiyal 
enfarktüs, felç ve kalp ve damar kaynaklı ölüm) riskini nasıl %28 oranında 
düşürdüğüne odaklanmaktadır. 

EPIRDEM projesinin baş araştırmacısı Dr. Mònica Bulló, düzenli antepfıstığı 
tüketiminin tip 2 diyabet olasılığını düşürmede doğrudan etkili olduğu sonucuna 
varmıştır. Glikoz metabolizması, ensülin direnci ve tip 2 diyabet üzerindeki etkilerinin 
değerlendirilmesi amacıyla, antepfıstığı lipit profili ve diğer kalp ve damar hastalıkları 
risk faktörleri bağlamında incelenmiştir. 

Fıstıkların epidemiyolojik incelemesinin ve kronik hastalıkları üzerindeki etkisinin 
temel sonuçları Harvard Üniversitesi’nden Prof. Frank Hu tarafından sunulurken, 
düzenli fıstık tüketimindeki artışın (haftada en az 5 kez) kalp ve damar hastalıkları 
riskinin %30 azalmasıyla nasıl bağlantılı olduğu gösterilmiştir. 

Avustralya’nın Wollongong Üniversitesi’nden Prof. Linda Tapsell, fıstık tüketiminin 
kilo alma riskiyle bağlantılı olmadığı belirtmiş, obezite ve diğer kronik hastalıkları 
önleyici diyetin kapsamında fıstığı tavsiye etmiştir. 

Son olarak, Kaliforniya Loma Linda Üniversitesi Kamu Sağlığı Profesörü ve fıstıkların 
sağlıktaki yararlarına yönelik araştırmaların öncüsü Dr. Sabaté, “Epidemiyolojik 



veriler fıstığın diyet kapsamına sokulmasının kilo almak açısından asgari bir risk ifade 
ettiği ve bu gerçeğin klinik araştırmalarla da desteklendiği,” sonucuna varmıştır. 

http://www.nutfruit.org 
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