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در فصل نامــه درمان ياب تالش زيــادي در جهت تطابق مطالب با 
اســتانداردهاي روز پزشكي دنيا تا زمان انتشار، صورت گرفته است. 
اما از آنجا که پزشــكي دانشي هميشه در حال تغيير است، مطالب 
ارائه شده را الزاماً کامل و عاري از خطا نمي دانيم. ارجح آن  است که 
خواننده محترم، اين اطالعات را قبل از به کارگيري، با رجوع به منابع 

ديگر نيز تأييد نمايد.
مطالب مندرج الزاما مطابق ديدگاه های نشريه نيست و بازتاب دهنده 

نظر نويسندگان يا مصاحبه شوندگان محترم است.
نشريه از دريافت مقاالت و ديدگاه صاحب نظران استقبال می کند.

تمامی حقوق محفوظ است و هرگونه نقل، انتشار، اقتباس يا برداشتي 
بدون ذکر ماخذ ممنوع است.

باسـپاس فـراوان از )بـه ترتیب حـروف الفبا( دکتر حسـن 
احمدنیـا، دکتـر علیرضا آقابیگـی، مهندس امیـر ابراهیمی، 
دکتـر حمیدرضا جمشـیدی، دکتـر فرزانه چوبسـاز، دکتر 
سـید محمـد زمـان دریابـاری، دکتـر محمدرضا سـیاهی، 
دکتـر فهیمـه سـهیلی پـور، دکتـر سـید مهدی سـجادی، 
دکتر وحیدرضا سـپهر، دکتر حسـن شـکوهی، دکتر عباس 
کبریایـی زاده، دکتـر الدن گیاهی، دکتر جعفـر میرفخرایی، 
دکتـر پریسـا منصـوری، دکتـر سـید ضیاالدیـن مظهری، 
روابط عمومی سـازمان غـذا و دارو، اتحادیه وارد کنندگان 
مکمل هـای غذایی، سـندیکای تولید کننـدگان مکمل های 
غذایـی ، انجمـن مراقبـت هـای ویـژه ایـران که مـا را در 

انتشـار ایـن فصلنامه یـاری دادند.

تازه های مکمل های غذاییبه نام خدا
N E W S

آسیب شناسی 

بررسی اثربخــــشی مکمـل های غذایـی
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 و برون گرا نشود به بن بست می رسد
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بهینه سازی تغذیه در مواجهه با    اضافه وزن
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توسـعه شهرنشـينی و زندگـی ماشـينی، آن هـم بـا شـكل و شـمايل 
ناقـص و غيـر متوازن، سـبب شـده به اذعـان اغلب متخصصان،  بسـياری 
از افـراد جامعـه از داشـتن رژيـم غذايـی متناسـب بـا وضعيـت سـالمت 
خـود و هـم تـراز بـا سـطح فعاليت هـای روزانه ی خـود دور شـوند و اين 
چالـش، در شـرايطی اسـت کـه امـروز همـه مـی دانيـم کـه دور مانـدن 
جامعـه از مولفـه هـای سـالمت، دير يـا زود بـه جاماندن از غافله توسـعه 
و رفـاه اجتماعی و گرفتار شـدن کشـور هـا در گرداب وابسـتگی فرهنگی 

و اقتصـادی مـی انجامد.
امـا از آنجايـی کـه ايـن بحـران صرفا بـه جامعه مـا اختصاص نداشـته 
و بسـياری از کشـورهای دنيـا بـا ايـن موضوع بـه انحای مختلف دسـت و 

پنجـه نـرم کـرده و مـی کننـد، مـی توانيم به جـای اختـراع دوبـاره چـرخ، از تجربيـات آن ها در 
طـول چنـد دهـه اخيـر بـرای محدود سـازی بـروز سـوء تغذيـه در جامعـه و مقابـل با عـوارض و 

تبعـات ناخوشـايند آن بهـره بـرداری کرده و شـيب توسـعه کشـور را بهبود ببخشـيم.
در ميـان همـه گزينـه ها، يكی از پيشـنهادات که در ايـن خصوص خرد بشـری در ابعاد جهانی، 
پيـش روی سياسـتگذاران حوزه سـالمت کشـورهای مختلف قـرار داده، مقوله مكمـل های غذايی 

و اسـتفاده هوشمندانه از آن است.
امـا آنچـه کـه رنـج آور و باعـث تاسـف اسـت اين اسـت که بـه گـواه تاريخ، در کشـور مـا اغلب 
موضوعـات نمـی تواننـد بـدون افراط و تفريط مطرح شـوند و تب تند آزادسـازی آن ها از يک سـو 
و محدودسـازی آن هـا از سـوی ديگـر، ممكن اسـت هر لحظه بـه بهانه های مختلـف طغيان کرده 

و بـا درهـم پيچيـدن همـه برنامه ريـزی ها، ريل گـذاری های پيشـين را به ناکجاآبـاد بيافكند.
در شـرايط اينچنينـی، آنچـه کـه ضـرورت دارد، دوری جسـتن از تـب هـای تنـد و مباحـث 
پوپوليسـتی و تـالش سـاختارمند در مسـير تسـهيل گـردش آزاد اطالعـات و تعامل سـازنده همه 

ذينفعـان ايـن حـوزه از طريـق بهـره بـرداری از ظرفيـت تشـكل هـای تخصصی اسـت.

َتـب تُنـد

سعید اویس
سردبیر

بـی شـک اقتصـاد مقاومتـی و مفاهيـم مشـتق 
از آن، مقوالتـی نيسـتند کـه بـا چشـمان بسـته و 
بصـورت اتفاقـی و تصادفـی محقـق شـوند، بلكـه 
پيـاده سـازی آن، نيازمنـد برنامـه ريـزی و هـدف 
گـذاری دقيـق و مبتنـی بـر واقعيـت هـا اسـت و 
ضـرورت وجـود و توجـه بـه چنيـن برنامـه ريـزی 
هـای آينـده نگرانـه ای، خصوصا در حوزه سـالمت 
کـه هـر روز شـاهد معرفـی دسـتاوردهای جديـد 
در آن هسـتيم، از حساسـيت و اهميـت بيشـتری 

اسـت.  برخوردار 
در اين ميان، يكی از مهمترين الزامات اوليه برای 
تحقـق اقتصـاد مقاومتی، برنامه ريـزی برای تقويت 
توليـد داخـل اسـت. بـا تقويـت توليـدات داخلی و 
بـاال بـردن کيفيـت محصـوالت توليـدی مـی توان 
عـالوه بـر صرفـه جويـی ارزی، ضريـب دسترسـی 
عادالنـه مـردم بـه محصوالت سـالمت محـور را نيز 
افزايـش داد. ضمـن اينكه افزايـش کيفيت توليدات 
داخلـی مـی توانـد به طـور همزمـان هـم اقتصاد و 
هـم سـالمت مـردم را در برابـر تهديدهـای بيرونی 
و درونـی مقـاوم سـازد. ايجـاد فرصـت های شـغلی 
جديـد و رفـع بيـكاری نيز می تواند يكـی از مزايای 
درخشـان تقويـت توليـد کيفيـت گـرا باشـد. در 
کنـار ايـن هـا، ارتقـاء کيفيـت توليـدات داخل می 
توانـد درهـای بازار کشـورهای ديگر را نيـز به روی 
محصـوالت داخلـی بگشـايد که ايـن هـدف را بايد 
يـک گام فراتـر از اهـداف ترسـيم شـده در گفتمان 

اقتصـاد مقاومتـی بدانيم.
اقتصـاد  اصـول  پايـه  بـر  و  جهـت  هميـن  بـه 
مقاومتـی، بايـد هرگونـه سياسـتگذاری و سـرمايه 
گـذاری برای توسـعه فعاليـت های توليـد محور که 
مبتنـی بـر کيفيت مـداری و مرجعيت علمی اسـت، 

در اولويـت برنامـه هـای کشـور قـرار گيـرد. امـا از 
آنجايـی کـه تجربه جهانی بـر اين مدعا داللـت دارد 
کـه توليـد با کيفيـت و رقابـت پذير، تنهـا در جايی 
رونـق پيـدا می کند کـه همه مولفه هـای توليد اعم 
از فنـاوری روز دنيـا، نيـروی انسـانی ماهـر و خبـره، 
نقدينگی و تسـهيالت مالی، مـواد اوليه باکيفيت، در 
کنـار يكديگر قـرار گرفته باشـند، بايـد برنامه ريزی 
هـا بدور از هرگونه شـعار زدگی و وعـده و وعيدهای 
گـذرا و پـوچ، در جهـت شـكل گرفتـن زير سـاخت 
هـای اوليه برای ظهور و توسـعه پايـدار عوامل توليد 

تدارک شـده باشـند.
فنـون  و  پيشـرفته  فنـآوری هـای  از  اسـتفاده   
توسـعه  در  جديـت  کنـار  در  کارآمـد  مديريتـی 
مبانـی نظـارت فنـی و رگوالتـری، مديريـت بهينه 
واردات، حذف ديدگاه های سـنتی و رسـوب گرفته 
مديريتـی و نظارتـی، کاهـش مداخله گـری دولت، 
ارجـح دانسـتن  بين المللـی،  بـه تجربيـات  توجـه 
راه حـل هـای ريشـه ای بـر پـاک کـردن صـورت 
مسـئله، تقويـت سـاختار سـازمان هـای بيمـه گر، 
تمرکـز ويـژه بر مباحـث توليد ارزش افـزوده، بهينه 
سـازی نظام قيمت گـذاری، تقويـت مبانی مالكيت 
معنـوی و حقـوق برنـد، توسـعه فضـای رقابتـی و 
مبـارزه بـا هرگونـه انحصـار توجيه ناپذيـر، پرهيـز 
از نگـرش جزيـره ای بـه اقتصـاد کاالهای سـالمت 
محـور، اسـتفاده از ظرفيت هـای خارجـی در جهت 
بـه روزسـازی تجهيـزات و فرآيندهـا، اسـتفاده از 
متدهايـی نظير توليد تحت ليسـانس برای تسـهيل 
فراينـد انتقـال دانـش فنـی و ايجـاد مشـوق هـای 
الزم بـرای جـذب سـرمايه گـذار خارجی مـی تواند 
گزينـه هايـی بـرای تدوين نقشـه راه تقويـت توليد 

باشـد. داخل 

اقتصاد مقاومتی و الزامات اولیه 
برای تولید کاالهای سالمت محور 

دکتر محمد بشری 

محمد بشری 

سخن آغازین

سرمقاله
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خبــر

1-منظور از یک مکمل مولتی ویتامین مینرال چیست؟
از  ای  محدوده  معدنی  ماده  یا  ویتامین  مکمل  یک 
ریزمغذی ها که در غذاها نیز یافت می شود را برای شما 
فراهم می کند. به این مکمل ها اغلب مولتی ویتامین می 
گویند. آنها می توانند بصورت قرص معمولی، قرص 

جویدنی، پودر یا بصورت مایع باشند. 
حاوی  باید  معموال  استاندارد  ویتامین  مولتی  یک 

موارد زیر باشد:

 ویتامین های محلول در آب
این ویتامین ها به راحتی می توانند در بدن جذب یا دفع 
شوند. اغلب آنها در سلول های بدن ساخته نمی شوند. 
ویتامین های محلول در آب شامل ویتامین C و انواع 
ویتامین های B از جمله تیامین، ریبوفالوین، نیاسین، 
پنتوتنیک اسید، B6، بیوتین، فولیک اسید و B12 هستند.

  ویتامین های محلول در چربی
 این ویتامین ها در سلول های بدن ذخیره هستند و به 
راحتی ویتامین های محلول در آب از بدن دفع نمی 
شوند. ویتامین های محلول در چربی شامل ویتامین 

های A، D، E و K هستند.
 مواد معدنی.

این ترکیبات شامل کلسیم، مس، آهن، منیزیم، فسفر، 
پتاسیم، سلنیم و روی می باشد.

همچنین برخی از مولتی ویتامین ها دربرگیرنده عناصر 
دیگری هستند که ویتامین یا ماده معدنی نیستند. از 
جمله این ترکیبات می توان به آنتی اکسیدان های لوتئین 

و لیکوپن اشاره کرد.

2-چرا باید یک مکمل مصرف شود؟
بهترین راه برای دست یابی به مواد معدنی و ویتامین 
های مورد نیاز بدن از طریق خوردن تنوعی از غذاهای 

سالم است. 
دستورالعمل های غذایی خوردن میوه ها، سبزیجات، 
غالت سبوس دار، شیر و فراورده های لبنی و غذاهای 
دریایی را به عنوان بخشی از یک برنامه غذایی سالم 

توصیه می کند.
های  عادت  برای  تواند سرپوشی  نمی  مکمل  یک   
غذایی ناسالم باشد. اما برخی اوقات حتی افرادی که 
عادت های غذایی سالم دارند نیز به سختی تمام میوه 
ها، سبزیجات و سایر مواد غذایی سالم مورد نیاز خود 
را می توانند بدست آورند. یک مکمل می تواند این 

خال را پر کند.
برخی افراد خاص احتماال بیشتر از بقیه به یک مکمل 

نیاز دارند. این افراد شامل موارد زیر هستند:
 افرادی که رژیم غذایی کم کالری دارند، این رژیم 

نمی تواند تمام ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز آنها 
را تامین کند.

 زنان باردار یا شیرده

 افرادی که بیمار، مجروح و یا در حال ریکاوری از 
یک عمل جراحی هستند.

بود که کلسیم و  باید مطمئن  نوزادان، مخصوصا   
ویتامین D کافی برای آنها تامین شود.

 افرادی که تنوع غذایی ندارند یا نمی توانند داشته 
باشند مثل افرادی که حساسیت های غذایی دارند یا 

مثل گیاه خواران.

افراد  برای  برچسبی  که  هایی  مکمل  مورد  3-در 
خاص دارند چه می دانید؟

بسیاری از مکمل ها برای افراد خاصی مثل، مردان یا 
زنان یا برای محدوده سنی خاصی طراحی شده اند. یک 
مولتی ویتامین استاندارد برای اکثر افرادی که یک مکمل 
نیاز دارند مناسب است. اما برخی افراد ترجیح می دهند 
مکملی مصرف کنند که برای جنسیت و محدوده سنی 

آنها ساخته شده است.

مکمل های تخصصی شامل موارد زیر هستند:
 فرمول های مخصوص زنان

 مکمل های زنان دارای آهن اضافی است چرا که زنان 
به دلیل عادت ماهیانه نیاز به آهن بیشتری از مردان 
دارند. اما پس از یائسگی نیاز آهن زنان به اندازه مردان 
است. همچنین برخی دیگر از مکمل های زنان دارای 
مقدار اضافی کلسیم هستند چرا که زنان بیشتر از مردان 

در معرض پوکی استخوان هستند.
 فرمول های مخصوص مردان.

این مکمل ها مقدار کمتری آهن دارند چرا که مردان 
آهن کمتری از زنان نیاز دارند.

 فرمول های مخصوص بزرگساالن
 این ترکیبات برای افراد مسن تر ساخته شده و معموال 
 D و B12 کمتر و ویتامین های K دارای آهن و ویتامین

بیشتر هستند.
 فرمول های مخصوص بارداری

 این مکمل ها برای زنان باردار بوده و هم برای دوره 
بارداری و هم برای دوره شیردهی می توانند طراحی 
شوند. این مکمل ها دارای مقدار اضافی فولیک اسید و 
آهن هستند. در این بین فولیک اسید بسیار حیاتی است 
چرا که می تواند از نقائص هنگام تولد مخصوصا نقص 
لوله عصبی پیشگیری کند. در برخی موارد این مکمل 

ها کلسیم اضافی نیز دارند.
webmd:منبع

مالحظات کلی در انتخاب یک مولتی ویتامین

بهترین ویتامین ها برای پوست مراقبت از پوست باید یکی از مهمترین بخش های 
رژیم سالمتی هر فردی باشد. مهمترین موضوعی که 
بزرگترین متخصصان سالمتی در مورد سالمتی پوست 
به شما خواهند گفت این است که پوست خود را از 
تابش اشعه مضر ماوراء بنفش به دور نگه دارید و وقتی 
در معرض تابش آفتاب هستید پوست خود را بپوشانید.

اما تمام بخش های آفتاب بد نیست. قرار گرفتن تنها 10 
تا 15 دقیقه در معرض آن در هر روز به تولید ویتامین 
 ،D از طریق پوست شما کمک خواهد کرد. ویتامین D
در کنار ویتامین های C، E ، از بهترین ویتامین ها برای 

پوست است.
اگر شما ویتامین های کافی دریافت کنید مطمئن باشید 
که پوستتان سالم و شاداب خواهد بود. دریافت این 

ویتامین ها منجر به کاهش عوارض زیر خواهد شد:

• خال های تیره در پوست
• سرخی پوست

• چین و چروک در پوست
• برجستگی های زبر در پوست
• خشکی بیش از حد پوست

ویتامین های ضروری برای پوست بصورت مکمل 
در دسترس هستند، اما آنها در منابع غذایی دیگر نیز 

یافت می شوند. 
در این نوشته به چند مورد از ضروری ترین ویتامین 
های مورد نیاز برای پوست اشاره شده و در مورد 
چگونگی تاثیر آنها در داشتن پوستی زیبا، سالم و 

شاداب نکاتی آورده شده است.

ویتامین ویتامین

ویتامین

D E

C
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مکمل های پروتئین به وفور توسط ورزشکاران و افراد فعال مصرف می شود، اگرچه تصمیم برای خرید و مصرف مکمل 
های پروتئینی اغلب براساس ادعاهای بازاریابی است تا تحقیقات مبتنی بر شواهد.

تحقیقات علمی بسیار زیادی وجود دارد که در آنها فرضیه هایی در باره اینکه مکمل های پروتئینی بهبود عملکرد عضالت 
و کارایی فیزیکی آنها را با کم کردن آسیب ها و درد های عضالنی پس از یک ورزش شدید افزایش می دهد.

 در یک مقاله مروری که در مجله Sports Med. به چاپ رسید تجزیه و تحلیلی جامع و سیستماتیک بر روی این تحقیقات 
انجام شده و نتایج آن جمع بندی و ارائه شده است.

در این بررسی تحقیقات انجام شده بر روی افراد زیر 50 سال مورد توجه قرار گرفت و اثر مکمل های پروتئین بصورت 
تنها یا در کنار کربوهیدرات بر روی معیارهای عملکردی همچون زمان خسته شدن، قدرت عضالنی تایم-ترایل یا 

ایزومتریک یا ایزوکینتیک و نشانگرهای آسیب های عضالنی و درد جمع بندی شد.
نتایج با کیفیت باال و بصورت سازگار نشان دادند که ظاهرا هیچ ارتباطی بین بهبود عملکرد عضالت، میزان دردهای 
عضالنی و نشانگرهای جانشین آسیب های عضالنی زمانی که مکمل های پروتئین قبل، در طول یا بعد از یک ورزش 

استقامتی و مقاومتی مصرف شود، وجود ندارد.
 همچنین به نظر می رسد که نتایج آزمایشگاهی کافی وجود ندارد که نشان دهد مصرف یک مکمل پروتئین بعد از یک 

ورزش شدید دردهای عضالنی را کاهش داده و/یا نشانگرهای آسیب های عضالنی را کم می کند.
اما اثرات مفیدی همچون کاهش دردهای عضالنی و نشانگرهای آسیب عضالت زمانی که مکمل 

های پروتئینی بعد از جلسات تمرینی روزانه مصرف می شد نمایان شد.
 عالوه بر این نتایج نشان دادند که اثرات نیروزایی پروتئین در مورد مکمل های 
پروتئینی زمانی در بیشترین حالت خواهد بود که افراد در تعادل انرژی و/

یا نیتروژن منفی باشند.
در مجموع، مطالعات بصورت سازگار نشان می دهند که فواید 
مکمل های پروتئین در آنابولیسم عضالنی پس از ورزش 
قابل لمس است که این قضیه، در تئوری، ممکن است 
عملکرد عضالت و ریکاوری آن را تسهیل کند. 
بنابراین مطالعات بیشتری مورد نیاز است تا نتایج 

مبتنی بر شواهد در این زمینه بدست آید.

جدیدتریــن تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه کمبــود آهــن یــا کــم خونــی ناشــی از کمبــود آهــن 
باعــث اختــالل در عملکــرد غــده تیروئیــد در طــول دوران بــارداری مــی شــود.

در مطالعــه ای کــه بــه تازگــی انجــام شــده اســت ارتبــاط بیــن ســطح آهــن و عملکــرد تیروئیــد 
در طــول ســه ماهــه اول دوره بــارداری در شــرق چیــن مــورد بررســی قــرار گرفــت. ایــن مطالعــه 
ــاردار در یکــی از شــهرهای  ــود. در مجمــوع 1764 زن ب ــی ب ــک بررســی بیمارســتانی و مقطع ی

چیــن کــه در ســه ماهــه اول بــارداری خــود بودنــد بــرای ایــن تحقیــق ثبــت نــام شــدند. 
فریتیــن ســرم )SF(، هموگلوبیــن )Hb(،غلظــت یــد ادرار )UIC(، هورمــون تحریــک کننــده تیروئیــد 
ــاردار انــدازه گیــری و  ــان ب )TSH(،تیروکســین آزاد )FT4( و تــری یدوتیرونیــن آزاد )FT3( در زن

ارزیابــی شــد.
ــب pmol/L ،1/53 mIU/L 10/43 و  ــه ترتی ــاردار ب ــان ب ــرای زن ــه TSH، FT4 و FT3  ب ــدار میان مق
pmol/L 4/50 بدســت آمــد. مقــدار میانــه UIC ، 200 میکروگــرم بــر لیتــر و مقــدار میانــه Hb نیــز 

126 گــرم بــر لیتــر بــود.
در میــان تمــام زنــان، 1/76 درصــد از آنــان دارای کــم خونــی ناشــی از کمبــود آهــن )IDA( بودنــد 

و 39/06 درصــد از آنــان دارای کمبــود آهــن )ID( بودنــد.
پــس از تحلیــل کامــل نتایــج توصیــه شــد کــه کمبــود آهــن و کــم خونــی ناشــی از کمبــود آهــن 

بــرای مبــارزه بــا اختــالل در عملکــرد تیروئید در 
ــی  ــارداری بایــد ارزیاب طــول ســه ماهــه اول ب
و درمــان شــود. در عیــن حــال توصیــه شــد 
ــرد  ــن و عملک ــود آه ــا کمب ــان ب ــه همزم ک
تیروئیــد بایــد توجــه بیشــتری بــه وضعیــت 

ریزمغــذی یــد در زنــان بــاردار شــود.

نتایج این تحقیق به تازگی در مجله :
 J Trace Elem Med Biol به چاپ رسید.

ارتباط بین سطح آهن و عملکرد
 تیروئید در طول دوران بارداری

اثر مکمل های پروتئین برعملکرد 
و آسیب های عضالت

در سـالهای اخیـر عالقه مجددی به تحقیـق در مورد 
ریبوفالویـن بویـژه با مشـخص شـدن ایـن موضوع 
کـه ایـن ویتامیـن یک جـزء ضـروری در بیوشـیمی 

سـلولی اسـت، ایجاد شـده است.
 دانش در مورد مکانیسـم و روش جذب ریبوفالوین 
در روده و تاثیـرات آن بـر سـالمتی در سـالهای اخیر 

بـه مقدار قابـل توجهی افزایش یافته اسـت.
در مقالـه ای کـه اخیـرا بـه چـاپ رسـیده اسـت  
مـروری کامـل بر اهمیـت ریبوفالوین، جـذب آن و 
متابولیسـم آن در سـالمتی و شـرایط بیماری، کمبود 
آن و ارتبـاط آن بـا بیماریهـای مختلـف و اختالالت 

متابولیسـمی انجام شـده اسـت. 
بیـن  ارتبـاط  کـه  مطالعاتـی  بـه  راسـتا  ایـن  در 
ریبوفالویـن و اختـالالت بالینی مختلف را بررسـی 

کـرده انـد اشـاره شـده اسـت. 
براسـاس نتایج جمع آوری شـده  نقـش ریبوفالوین 
در پیشـگیری از محـدوده متنوعـی از بیمـاری هـا 
ماننـد میگـرن، کـم خونـی، سـرطان، افزایـش قنـد 
خون، فشـار خون، دیابت شـیرین و اسـترس، بطور 
مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم، مورد بررسـی و تاییـد قرار 

اسـت. گرفته 
همچنین مشخص شده اسـت که کمبود ریبوفالوین 
تاثیـر عمیقی بـر جذب آهـن، متابولیسـم تریپتوفان، 
اختـالل در میتوکنـدری، عملکـرد دسـتگاه گوارش، 
اختـالل عملکـرد مغزی و متابولیسـم سـایر ویتامین 

یافته های جدید 
در مورد اثرات 

ریبوفالوین بر سالمتی

ها داشـته و همچنین با اختالالت پوسـتی در ارتباط 
است.

از سـوی دیگرخواص سـمیت شناسـی و نورسنتزی 
ریبوفالوین آن را برای اسـتفاده هـای بیولوژیکی ای 
همچـون غیرفعـال کردن ویـروس، سـنتزهای نوری 
بسـیار مهـم و بـه عنـوان یـک کمـک کننـده بسـیار 
خـوب در شـیمی درمانـی یـا پرتودرمانـی در درمان 

سـرطان معرفـی کرده اسـت.
مطالعـات بسـیار جدیدتـر نیـز نشـان داده انـد کـه 
مکمـل هـای ریبوفالویـن در پیشـبرد فرایندهـای 
سـلولی نقـش  مهمـی داشـته و تاثیـرات بیولوژیکی 

مهمـی در بیماریهـای متابولیکـی دارنـد.
بطـور کلی ایـن یافته هـای جدید در مـورد مصرف 
ریبوفالویـن نیازمنـد توجـه بیشـتر و درک عمیق تر 
اسـت تـا بواسـطه آن در آینـده روش هـای درمانـی 
جدیدتـری بـرای اغلـب بیمـاری ها طراحی شـود.
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تحقیقــات نشــان داده انــد کــه کمبــود ریزمغــذی هــا در بــدن بــا زوال شــناختی و اختــالالت خلــق وخــوی در 
ارتبــاط اســت. 

مصــرف ویتامیــن مــی توانــد بــر خلــق و خــوی تاثیــر بگــذارد. تحقیقات کنتــرل شــده ای نشــان داده اند کــه مکمل 
هــای مولتــی ویتامیــن قادرنــد کــه عالئــم خفیــف اختــالالت عملکردی خلــق و خــوی را کاهــش دهند.

امــا در ایــن راســتا مطالعــات بســیار کمــی وجــود دارد کــه بــر روی خلــق و خــوی زنــان مســن ســالم متمرکــز 
شــده باشــند.

تاثیر مصرف 4 هفته ای مکمل مولتی 
ویتامین بر خلق و خوی زنان مسن

در مطالعــه ای کــه اخیــر انجــام شــده اســت اثــر مصرف 
4 هفتــه ای مکمــل هــای مولتــی ویتامیــن بــر خلــق و 
ــورد  ــا 75 ســال م خــوی 76 زن ســالم در ســنین 50 ت

بررســی قــرار گرفــت.
 خلــق  و خــوی آنهــا قبــل و بعــد از مصــرف مکمــل 
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و روحیــه حــال حاضــر آنها 
و نیــز تجربیــات گذشــته نگــر خلــق و خــوی آنهــا در 
ــورد ســنجش  ــا بیشــتر م ــه گذشــته ی ــک هفت طــول ی

قــرار گرفــت.
 همچنیــن بــا اســتفاده از تلفــن همــراه ســرعت میــزان 
تغییــرات خلــق  وخــوی آنهــا بصــورت دو بــار در هفته 

در خانــه آنهــا نیــز ارزیابــی شــد.
ــه  ــته ب ــت وابس ــچ مزی ــج، هی ــی نتای ــس از ارزیاب پ
مصــرف مولتــی ویتامینــی کــه در مــورد خلــق و خــوی 
حــال حاضــر آنهــا یــا عکــس العملــی در مــورد خلــق و 
خــوی اخیــر آنهــا کــه بصــورت انــدازه گیــری شــده در 

آزمایشــگاه  باشــد مشــاهده نشــد.
ــا  ــه در آنج ــه، ک ــای در خان ــی ه ــورد ارزیاب ــا در م ام
ــرف  ــس از مص ــا پ ــاعت ه ــرد س ــوی ف ــق و خ خل
مکمــل ارزیابــی شــد، مشــخص شــد کــه مکمــل هــای 
ــترس و خســتگی روحــی  ــه اس ــن درج ــی ویتامی مولت

ــد. ــی ده ــش م ــی را کاه روان
ــول 4  ــه در ط ــد ک ــخص ش ــه مش ــوان نتیج ــه عن ب
ــد  ــر چن ــرات ه ــن تغیی ــی ویتامی ــرف مولت ــه مص هفت
نامحسوســی در میــزان اســترس در زنــان مســن ســالم 

ــود. ــی ش ــاهده م مش
 ایــن تغییــرات در محیــط خانــه محســوس تــر از محیط 

مــورد آزمایــش بود.

نتایج این تحقیق در سال 2016 در مجله:
 Evid Based Complement Alternat Med به چاپ رسید.

خبــرخبــر

Sports Med. 2014 , 44(5), 655 :منبع
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بارداری حاوی  با مقایسه مکمل های  بنگالدش  در مطالعه ای در 
ریزمغذی های گوناگون و مکمل های آهن-فولیک اسید قبل و بعد از 
تولد نوزادان مشخص شد که این دو تفاوتی در مرگ و میر نوزادان تا 
6 ماهگی ندارند اما تفاوت قابل توجهی در تولد زودرس و تولدهای 

کم وزن ایجاد می کنند.
کمبود ریزمغذی های گوناگون در زنان باردار یک مسئله شایع در 

مناطق فقیر نشین در سرتاسر دنیا بویژه در جنوب آسیا است.
 همزمان با کمبود این ریزمغذی ها مشکالتی از قبیل نوزادان کم وزن، 
تولد زودرس، جثه کوچک برای سن بارداری، زایمان جنین مرده، مرگ 

و میر نوزادان و مرگ و میر مادران در تمام این مناطق به عنوان پی آمد کمبود ریزمغذی ها 
بوجود می آید.

در مطالعه ای که در سال 2014 انجام شد، بررسی های بر روی 44567 زن باردار بنگالدشی 
که مکمل های دربردارنده 15 ریزمغذی و یا مکمل آهن-فولیک اسید تنها، از اوایل بارداری 

تا 12 هفته پس از زایمان، مصرف کردند انجام شد.
در میان 22405 زن بارداری که مکمل های دربردارنده 15 ریزمغذی را مصرف کردند 

و 22162 زن بارداری که مکمل آهن-فولیک اسید مصرف 
کردند، به ترتیب، 14374 و 14142 نوزاد زنده متولد شده 
وجود داشت.  براساس نتایج در بازه 6 ماه مکمل ریزمغذی 
ها به مقدار چشمگیری مرگ و میر را کاهش نداد. 746 مرگ 
)54 نفر در هر 1000 تولد زنده( در گروه آهن-فولیک اسید و 
741 مرگ )51/6 نفر در هر 1000 تولد زنده( در گروه مکمل 

ریزمغذی ها تا بازه زمانی 6 ماه پس از تولد مشاهده شد.
کاهش  یک  به  منجر  گوناگون  های  ریزمغذی  مکمل  اما 
چشمگیرتر در مرده زایی )43/1 در مقابل 48/2 در هر 1000 
نفر( شده و یک کاهش قابل توجه نیز در زایمان زودرس )18/6 در مقابل 21/8 در هر 100 

تولد زنده( و تولدهای با وزن کم )40/2 در مقابل 45/7 در هر 100 تولد زنده( نشان داد.
در نتیجه مکمل ریزمغذی های گوناگون در مقایسه با مکمل آهن-فولیک اسید اگرچه مرگ 
و میر نوزادان را تا 6 ماهگی کاهش نداد اما منجر به کاهش چشمگیر در مواردی چون 

زایمان زودرس، مرده زایی و تولدهای با وزن کم شد.
JAMA :منبع

مقایسه مکمل های بارداری حاوی ریزمعذی های گوناگون 
با مکمل های آهن-فولیک اسید

جدیدتریـن تحقیقـات نشـان مـی دهنـد افـرادی کـه 
سـندرم های متابولیکی دارند به مقدار بسـیار بیشـتری 
از ویتامیـن E نیـاز دارند. این یافتـه یک نگرانی عمومی 
بسـیار جدی برای سـالمتی در دنیاسـت چرا که میلیون 
هـا فـرد دارای چنیـن شـرایطی هسـتند کـه اغلـب به 

چاقی ارتبـاط دارد.
ویتامیـن E از ویتامیـن هایـی اسـت کـه به سـختی می 
تـوان آن را از رژیـم غذایی تامیـن کرد. این ویتامین یک 
آنتی اکسـیدان بوده و برای محافظت از سـلول ها بسیار 
ضـروری اسـت. ایـن ویتامین همچنیـن در بیـان ژن و 
عملکـرد ایمنی تاثیرگـذار بوده، به بهبـود زخم ها و نیز 
آسـیب هـای ناشـی از تصلب شـریان کمک مـی کند، 
بـرای دیـد و عملکـرد عصبـی مهم اسـت و بـه مقدار 
قابل توجهی از فاسـد شـدن چربی جلوگیری می کند.
بررسـی های تغذیـه ای تخمین می زند کـه 92 درصد 
از مـردان و 96 درصـد از زنـان در امریـکا برای بدسـت 
آوردن ویتامیـن E مـورد نیـاز بـدن از غذاهـای روزانه با 
شکسـت مواجـه هسـتند. ایـن ویتامین در سـطوح باال 
در انـواع بـادام هـا، جوانه گنـدم، دانه هـا و روغن های 
مختلـف و نیـز در سـطوح خیلـی پاییـن تـر دربرخی 

سـبزیجات مثـل اسـفناج و کلـم پیچ یافت می شـود.
در مطالعـه انجام شـده محققان نشـان دادند افـرادی که 
سـندرم متابولیکی دارند 30 تا 50 درصد بیشـتر از افراد 

سـالم نیاز به ویتامیـن E دارند.
ایـن گـروه در مطالعـه قبلی خود نیـز نشـان داده بودند 
افـراد مبتـال بـه سـندرم متابولیکـی از فراهمی زیسـتی 

کمتری نسـبت بـه ویتامیـن E برخوردار هسـتند.

سـندرم متابولیکی زمانی در فرد تشخیص داده می شود 
که سـه یا بیش از سـه شـرط از مواردی همچون چاقی 
شـکمی، چربـی باال، فشـار خون بـاال، وضعیت التهابی 
پیشـرفته، حالت پروترومبوتیک و مقاومت به انسـولین 

و یـا به تحمل اختالل گلوکز در فرد مشـاهده شـود.
بیـش از 30 درصد امریکایی ها چـاق بوده و بیش از 25 
درصـد بزرگسـاالن آنها شـاخص های ابتال به سـندرم 

متابولیکی را دارند.

این مطالعه در موسسـه لینوس پائولینگ در دانشـگاه ایالت اورگان انجام 
 The American شـد و نتایـج آن در ابتـدای سـال 2017 در مجلـه

Journal of Clinical Nutritionبـه چـاپ رسـید.

نیاز میلیون ها مبتال به سندرم متابولیکی
 به ویتامین  E بیشتر

ــا  ــن ه ــی ویتامی ــی و مولت ــواد معدن ــای م ــل ه مکم
ــژه  ــا بوی ــر دنی ــادی در سرتاس ــداران زی ــروزه طرف ام

ــد. ــرده ان ــدا ک کشــورهای پیشــرفته پی
 )VMS( مصــرف مکمــل هــای ویتامین/مــواد معدنــی 
و مکمــل هــای غذایــی دارویــی )DS( در کشــور 

ســوئیس بســیار شــایع اســت.
ــی  ــید نگاه ــاپ رس ــه چ ــرا ب ــه اخی ــی ک  در تحقیق
ــا در  ــل ه ــن مکم ــرف ای ــزان مص ــه می ــاری ب آم
کشــور فــوق شــده اســت و افــراد براســاس وضعیــت 
ــد. ــدی شــده ان ــه بن ــا طبق ــل ه ــن مکم مصــرف ای

در ایــن تحقیــق مطالعاتــی کــه بــر روی 4676 
شــهروند در شــهر لــوزان ســوئیس در دو بــازه زمانــی 
ســالهای 2003 تــا 2006 و 2009 تــا 2012 انجام شــده 
ــدگان در  ــن شــرکت کنن ــردآوری شــد. در بی ــود گ ب
ایــن طــرح 2525 نفــر زن وجــود داشــت و نیــز دامنــه 

ســنی کل شــرکت کننــدگان 35 تــا 75 ســال بــود.
VMS بــه صــورت یــک مکمــل یــا مولتــی ویتامیــن 

ــز  ــد. DS نی ــف ش ــا تعری ــی از آنه ــا مخلوط ــا ی تنه
ــود. ــی ب ــوع مکمــل غذای ــر ن شــامل ه

پــس از جمــع بنــدی و تحلیــل نتایــج، داده هــای 
زیــر اســتخراج شــد:

ــن/ ــی ویتامی ــای مولت ــل ه ــرف مکم ــزان مص • می
موادمعدنــی در بیــن افــراد شــرکت کننــده بیــن 20/3 
ــد  ــان، 12 درص ــن می ــود. در ای ــد ب ــا 20/6 درص ت

تمایالت در مصرف 
مولتی ویتامین ها و مواد 

معدنی در سوئیس

ــد،  ــرده بودن ــع ک ــرف را قط ــا مص ــر( از آنه )559 نف
ــاز  ــرف را آغ ــر( مص ــراد )545 نف ــد از اف 11/7 درص
کــرده بودنــد و 404 نفــر )8/6 درصــد( در حــال ادامــه 

ــد. ــا بودن ــن مکمــل ه مصــرف ای
ــی  ــای مولت ــل ه ــدگان مکم ــرف کنن ــن مص • در بی
ویتامین/موادمعدنــی، مــردان کمتریــن نســبت ریســک 
ــه  ــا ادام ــروع ی ــع، ش ــورد قط ــبی )RRR( را در م نس
ــن و  ــراد مس ــتند. اف ــا داش ــل ه ــن مکم ــرف ای مص
افــرادی کــه از لحــاظ فیزیکــی فعــال بودنــد بیشــترین 
RRR را در ارتبــاط بــا آغــاز یــا ادامــه مصــرف داشــتند. 

ــر و  ــالت کمت ــه تحصی ــد ک ــخص ش ــن مش همچنی
 RRR باالتــر با )body mass index( شــاخص تــوده بــدن
کمتــر قطــع یــا ادامــه مصــرف VMS در ارتبــاط اســت.
• مصــرف مکمــل هــای غذایــی )DS( از 10/4 درصــد 
بــه 6/8 درصــد کاهــش یافتــه بــود. 405 نفــر از 
ــا را  ــرف آنه ــد( مص ــدگان )8/7 درص ــارکت کنن مش
ــروع  ــر )5/1 درصــد( ش ــد، 239 نف ــرده بودن ــع ک قط
بــه مصــرف کــرده بودنــد و 81 نفــر )1/7 درصــد( در 

ــد. ــن مکمــل هــا بودن ــه مصــرف ای حــال ادام

• دربیــن مصــرف کننــدگان مکمــل هــای غذایــی نیــز 
ــن نســبت ریســک نســبی )RRR( را در  ــردان کمتری م
ــا ادامــه مصــرف ایــن مکمــل  مــورد قطــع، شــروع ی
هــا داشــتند. افــراد مســن بیشــترین RRR در ارتبــاط بــا 
ــا ادامــه مصــرف داشــتند. افــرادی کــه  آغــاز، قطــع ی
ــد دارای RRR بیشــتری  از لحــاظ فیزیکــی فعــال بودن
از شــروع یــا ادامــه مصــرف ایــن مکمــل هــا بودنــد. 
 RRR همچنیــن افــرادی کــه قبــال ســیگاری بودنــد در

بیشــتری از قطــع ایــن مکمــل هــا بودنــد.
در مجمــوع مشــخص شــد کــه مکمــل هــای مولتــی 
ــت  ــگاه ثاب ــی)VMS( جای ــواد معدن ــا و م ــن ه ویتامی
ــی  ــی در کشــور ســوئیس داشــته ول ــداران ثابت و طرف
مصــرف مکمــل هــای غذایــی )DS( در ایــن کشــور در 

حــال کاهــش اســت.

 European Journal of  نتایـج ایـن تحقیـق در سـال 2017 در مجلـه
Clinical Nutrition  بـه چـاپ رسـیده اسـت.

با ناکامی های زیادی که داروهای مختلف برای درمان آسیب مغزی تروماتیک در انسان ها داشته اند، در سالهای اخیر 
اجرای روش های درمانی ترکیبی برای مشکل فوق توجه بسیار زیادی به خود جلب کرده است.

 این قضیه بیشتر به دلیل ماهیت چند بعدی خطرات های ناشی از این آسیب است که می تواند منجر به ایجاد سمیت،  
فشارهای اکسیداتیو، آماس، التهاب عصبی و مرگ سلول ها شود.

روش های درمانی چند دارویی این قابلیت را دارند که جنبه های مختلفی را در یک آسیب ثانویه هدف گزاری کنند، در 
حالی که بسیاری از روش های درمانی گذشته فقط بر روی یک جنبه خاص متمرکز شده اند.

در این راستا توجه بسیار ویژه ای بر روی ویتامین ها، مواد معدنی و ریزمغذی ها ایجاد شده است چرا که آنها می توانند 
برای تکمیل سایر روش های درمانی استفاده شوند.

در طول 20 سال گذشته، عالقمندی به مصرف و دوزبندی ریزمغذی ها برای آسیب های مغزی افزایش چشمگیری 
داشته و بسیاری از ویتامین ها و ریزمغذی ها در حال حاضر بدنه اصلی تحقیقاتی را تشکیل می دهند که مصرف آنها را 
حمایت می کند. در مطالعه ای که اخیرا انجام شد، مروری بر چندین روش درمانی برجسته در زمینه درمان آسیب های 

مغزی مبتنی بر ریزمغذی ها انجام شده است. 
 ،)E  و B2، B3، B6، B9، C، D( جمع بندی تحقیقات انجام شده نشان داد که روش هایی همچون استفاده از ویتامین ها
داروهای گیاهی، داروهای سنتی )جینسنگ، جینکو بیلوبا(، فالوونوئیدها و سایر ریزمغذی هایی همچون منیزیم، روی، 

کارنیتین و اسیدهای چرب امگا-3 بارها به عنوان درمان کمکی برای آسیب های مغزی گزارش شده اند.
در حالی که این تحقیقات هنوز جای کار زیادی دارند، بسیاری از آنها قابلیت بسیار خوبی برای تبدیل به درمان بالینی را دارند.

نتایج این تحقیق مروری در سال 2016 در مجله Brain Research به چاپ رسید.

ویتامین ها و ریزمغذی ها به عنوان یک درمان اصلی در آسیب های مغزی

خبــرخبــر

مصرف عصاره کرانبری
 خطرات کاردیومتابولیک

 ازجمله فشارخون را
کم می کند

خطرات کاردیومتابولیک شـامل بیمـاری های قلبی 
عروقـی، دیابـت و سـکته مغـزی اسـت کـه منجـر 
بـه مـرگ و میر بسـیار زیـادی در سرتاسـر دنیا می 

شود.
تحقیقـات نشـان داد مصـرف عصـاره کرانبری می 
توانـد خطـرات چندیـن بیمـاری قلبـی عروقـی از 
جمله فشـار خـون و غلظت گلوکز در بزرگسـاالن 

را کـم کند.
در مطالعـه ای کـه اخیـرا در این راسـتا انجام شـد، 
کرانبـری  از  کالـری  کـم  عصـاره  مصـرف  تاثیـر 
افـراد  در  کاردیومتابولیـک  خطـرات  کاهـش  بـر 

بزرگسـال مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت.
در ایـن مطالعـه 30 زن و 26 مـرد با میانگین سـنی 
50 و میانگیـن وزنـی 76 کیلوگـرم در طول 8 هفته 
عصـاره کرانبـری یـا دارونمـا مصـرف کردنـد. این 
افـراد دو بـار در روز 240 میلـی لیتـر آبمیـوه ای از 
عصـاره کرانبری مصـرف کردند که حـاوی 173 یا 

62 میلـی گـرم از ترکیبـات فنولی بود.
نتایـج بدسـت آمـده نشـان داد کـه میـزان تـری 
گلیسـیرید سـرم پـس از مصـرف عصـاره کرانبری 
در ایـن افـراد کاهـش پیـدا کـرده اسـت. همچنیـن 
افـرادی کـه سـطح تـری گلیسـیرید اولیـه در آنهـا 

باالتـر بـود بیشـتر تحـت تاثیـر قـرار گرفتنـد.
سـطح پروتئیـن فعـال C در افـرادی کـه عصـاره 
کرانبـری مصرف کردنـد پایین تر از گـروه دارونما 
بـود. عـالوه بـر ایـن، عصـاره کرانبـری توانسـت 
فشـار خـون دیاسـتولی را نیـز نسـبت بـه گـروه 

دارونمـا کاهـش دهـد.
عصـاره  کـه  افـرادی  در  پالسـما  گلوکـز  مقـدار 
نیـز نسـبت بـه گـروه  کرانبـری مصـرف کردنـد 

دارونمـا پاییـن تـر بـود.
در مجمـوع نتایـج ایـن مطالعـه نشـان داد مصـرف 
عصـاره کرانبـری مـی توانـد تاثیـرات مثبتـی بـر 
روی میـزان تریگلیسـیرید، سـطح پروتئیـن فعـال

C، فشـارخون و مقـدار گلوکـز در افـراد بزرگسـال 
باشد. داشـته 

 The Journal of نتایج این تحقیق در سـال 2015 در مجله
Nutrition به چاپ رسـید.

Effect of maternal multiple micronutrient vs iron-folic acid supplementation on 
infant mortality and adverse birth outcomes in rural Bangladesh:

 the JiVitA3- randomized trial

Vitamins and nutrients as primary treatments in experimental 
brain injury: Clinical implications for nutraceutical therapies
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 استفاده روزافزون و گسترده از مکمل های بارداری در 
دنیای امروز بسیار مرسوم شده است. شواهد علمی نشان 
می دهند ریزمغذی های موجود در این مکمل ها با طول 
دوره بارداری و نتیجه بارداری در زنانی که مستعد برای  
پره اکالمپسی و زایمان زودرس هستند، در ارتباط می 

باشد. 
در این راستا تحقیقات بیشتر در مسیر استفاده بهینه از این 
مکمل ها با هدف دست یابی به حاملگی و زایمان بدون 

عارضه همچنان ادامه دارد.
بین مصرف  ارتباط  انجام شد  اخیرا  ای که  در مطالعه 
مکمل های مولتی ویتامین/مواد معدنی در دوران بارداری 

با طول دوره بارداری مورد بررسی قرار گرفت.
بین مصرف مکمل های حاوی  ارتباط  این مطالعه  در 
ریزمغذی ها در طول 9 ماه با طول دوره بارداری و سایر 

پارامترهای مهم در نوزاد و مادر در بین زنان سالم ساکن 
در  جنوب شرق کوئینزلند مورد آزمایش قرار گرفت. 

در مجموع 427 زن در این مطالعه مشارکت داشتند. افراد 
مشارکت کننده ریزمغذی های روی، فولیک اسید یا آهن 

را به همراه یک مولتی ویتامین مصرف کردند.
دوره  طول  که  شد  مشخص  نتایج  تحلیل  از  پس 
بارداری به مقدار بسیار زیادی با مصرف مکمل ها در 
بارداری خود  دوره  در طول  که  زنانی  است.  ارتباط 
های  مکمل  کنار  در  را  ویتامین  مولتی  های  مکمل 
بارداری  زمان  بودند  کرده  مصرف  منفرد  ریزمغذی 
طوالنی تری در مقایسه با افرادی که مکمل مصرف 

نکرده بودند تجربه کردند.

نتایج این تحقیق در سال 2016 در مجله Women and Birth به چاپ رسید.

ارتباط بین مصرف مکمل های مولتی ویتامین/مواد معدنی
 در دوران بارداری  با طول دوره بارداری

  تحقیقـات جدیـد نشـان مـی دهـد 
اغلـب زنان مصـرف درسـت و موثری 
از مکمـل هـای آهـن در دوران بارداری 

ندارند.
در تحقیقـی که در سـال 2016 به چاپ 
رسـید شـیوع مصرف مکمل های آهن 
و مقـدار آهـن مصـرف شـده از طریـق 
زنـان  در  آهـن  هـای حـاوی  مکمـل 
بـاردار مـورد بررسـی قرار گرفـت. این 
مطالعـات بر اسـاس بررسـی هایی بود 
که در سـال 2014 در دو بیمارسـتان در 

اسـترالیا انجـام شـده بود. 
بـارداری کـه مـورد  بیـن 612 زن  در 
بررسـی قـرار گرفتنـد، 589 نفـر داده 
هـای کاملـی داشـتند کـه مـورد آنالیـز 
واقع شـدند. بطور کلـی 88 درصد زنان 
از مکمـل های حاوی آهن اسـتفاده می 
کردنـد کـه 70/1 درصـد از آنهـا تنها از 
مکمل های مولتی ویتامیـن، 7/2 درصد 
از مکمـل های آهن تنهـا و 22/2 درصد 
از هـر دو مکمل هـای مولتی ویتامین و 
مکمل آهـن بطور همزمان اسـتفاده می 

کردند.

برسـی هـا نشـان داد اسـتفاده از 
مکمـل هـای حـاوی آهـن بـا افزایش 
سـن بـارداری، تشـخیص یـک آنمـی 
یـا کمبـود آهـن در بـارداری اخیـر و 
اسـتفاده از یـک مکمل حـاوی آهن در 
پیـش از دوره بـاداری  در ارتباط اسـت. 
همچنیـن، عوامـل خطر متعـددی برای 
آنمـی یـا کمبـود آهـن ماننـد خـوردن 
گوشـت غیرقرمز و سـابقه سقط جنین 
بـا اسـتفاده از مکمل های آهـن در حال 

حاضـر در ارتبـاط نبود.

 حـدود 56 درصـد از زنانی که 
دارای کمبود آهن تشـخیص داده شـده 
بودنـد و 62/3 درصـد از زنانی که آنمی 
آنهـا مشـخص شـده بـود مکمـل آهن 
تنهـا، همـراه بـا یـا بـدون یـک مکمل 

مولتـی ویتامیـن، مصرف مـی کردند.
سـهم زنانـی که دوزهـای پایین )کمتر 
از 30 میلـی گـرم در روز(، دوز هـای 
پیـش گیرنـده )30 تـا 99 میلـی گـرم 
)بیـش  در روز( و دوزهـای درمانـی 
از 100 میلـی گـرم در روز( از آهـن 

را مصـرف کردنـد بـه ترتیـب 36/8 
درصـد، 45/4 درصـد و 17/8  درصد 
بـود. تنهـا 46/7 درصـد از زنانـی کـه 
کمبـود آهـن در آنهـا تشـخیص داده 
شـده بـود، دوز بیـش از 100 میلـی 
آهـن  هـای  مکمـل  از  روز  در  گـرم 
مصـرف مـی کردنـد، در حالـی کـه 
23/3 درصـد از آنهـا بـا دوز کمتـر از 
30 میلـی گـرم در روز آن را مصـرف 

کردند. مـی 
نتایج این بررسـی نشـان می دهـد زنان 
در دوران بـارداری دوز هـای متنوعی از 
مکمـل های آهـن را مصـرف می کنند 
و زنانـی کـه در خطـر بیشـتری قـرار 
دارنـد اغلـب دوز ناکافـی آن را مصرف 
مـی کننـد کـه ایـن دوز ناکافـی نمـی 
توانـد از کمبـود آهـن یا کـم خونی در 
آنهـا پیشـگیری کنـد. به نظر می رسـد 
عـالوه بـر تاکید بـر جبران کمبـود آهن 
و  رسـانی  اطـالع  بـارداری،  دوران  در 
و  مصـرف  نحـوه  مـورد  در  آمـوزش 
مقـدار مصـرف مکمـل هـای آهـن در 

ایـن دوران نیـز امـری حیاتی اسـت.

 مکمل های آهن
 در دوران بارداری، آیا زنان این مکمل ها را درست مصرف می کنند؟

کمبـود آهـن امـروزه به عنوان شـایع ترین کمبود ریزمغذی ها در نظر گرفته می شـود. کمبـود آهن معموال 
بـا مصـرف کـم آهن، از دسـت دادن خـون، جذب ضعیف آهـن، وجود انگل هایی در دسـتگاه گـوارش یا 

افزایـش نیازهـای فیزیولوژیکی به آهن هماننـد دوره بارداری ایجاد می شـود.
 کمبـود ریزمغـذی آهـن معمـوال با اسـتفاده از قـرص های آهن درمان می شـود، کـه در برخـی اوقات این 

قـرص یـک مولتی ویتامین/مـواد معدنی حاوی آهن اسـت.
 جدیدتریـن تحقیقـات نشـان داده انـد تداخل حضور مقادیر بسـیار کم برخی عناصر مـی تواند باعث تاثیر 
بسـیار زیـادی در وضعیـت آهـن شـود. براسـاس تحقیقات موجـود، یک تداخل بسـیار قوی بیـن منگنز و 
آهـن، بویـژه در حالتـی کـه کمبـود آهـن وجـود دارد، اثبات شـده اسـت. تاثیر منگنـز بر هموسـتازی آهن 
احتمـاال از طریـق تاثیـر آن بـر روی جـذب آهـن، حامـل های آهـن مانند ترانـس فریتیـن و پروتئین های 

تنظیـم کننده آهن اسـت.
 همچنیـن دانش حاضر نشـان داده اسـت که عنصـر روی نیز بر وضعیت آهن تاثیـر دارد و این تاثیر احتماال 
بـه دلیـل رقابـت آنهـا بـرای اتصال به حامـل های فلزی اسـت. عالوه بر ایـن، عنصر روی ممکن اسـت در 
تنظیم تولید هپسـیدین مشـارکت داشـته باشـد. در عین حال، مطالعات انسـانی در مورد فعل و انفعال بین 
آهـن و روی بویـژه در مـواردی کـه کمبـود آهن وجـود دارد، متناقض اسـت و هر دو حالـت تاثیر مثبت و 

منفی روی بر وضعیت آهن مشـاهده شـده اسـت.
 قابـل ذکـر اسـت که مطالعات متعـددی امکان رقابت بین آهن و کـروم در اتصال به 
فریتیـن را نیـز نشـان داده انـد. اما در مورد تحقیقاتی کـه بر روی 
انسـان انجام شـده اسـت، تداخل های بین ایـن فلزات نیز 

است. متناقض 
 بنابرایـن در عیـن حـال کـه کمبـود آهن بایـد مدیریت 
شـود، توصیه می شـود که ارزیابی دقیقی در مورد سـطح 
سـایر عناصـر فلـزی در مـوازات ارزیابـی شـاخص های 
تنظیـم آهـن انجـام شـود. بـه نظر می 
رسـد اصـالح همزمـان وضعیـت این 
فلـزات با وضعیـت آهـن در حالتی که 
کمبـود آهـن وجـود دارد مـی توانـد به 
کاهـش تداخل های تخریبـی و افزایش 

تداخـل های سـازنده کمـک کند.

 Journal of Traceاین مطالعه مروری در روزهای اخیر در مجله 
Elements in Medicine and Biology به چاپ رسید.

 تداخل های آهن با منگنز، روی و کروم 
در درمان کمبود آهن

از  ناشی  روانی  و  فیزیولوژیکی  های  استرس   

سبک های زندگی پرشتاب تحت عنوان استرس های 
اکسیداتیو شناخته می شود. تحقیقات نشان داده اند که 
محدودیت های غذایی سطوح حالت پایدار استرس های 
رفتاری،  های  پاسخ  و  داده   کاهش  را  اکسیداتیو 
فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی را در پستانداران تغییر می 
دهد. اما عوامل گوناگونی مانند پارمترهای فرهنگی-
نحوه  بر  روزانه  زندگی  استرس  و  اشتها  اجتماعی، 
کارکرد آن در انسانها تاثیرگذار است. در مطالعه ای تاثیر 
استرس های پیش بینی نشده مزمن بر روی محدودیت 
های غذایی کوتاه مدت، در پارامترهای بیوشیمیایی و 
استرس اکسیداتیو، مورد بررسی قرار گرفت. عالوه بر 
این، اثر تعدیل کنندگی مکمل های مولتی ویتامین-
مواد معدنی بر استرس های پیش بینی نشده مزمن و 
محدودیت های غذایی ایجاد شده از طریق تغییرات 
بیوشیمیایی مورد مطالعه قرار رفت تا نقش مکمل های 

حاوی ریزمغذی ها در این مسیر  ترسیم شود.
نتایج نشان داد که مصرف مکمل های مولتی ویتامین-
را  اکسایشی  معدنی بصورت خوراکی تخریب  مواد 
بهبود بخشیده و از این طریق قادر است به عنوان یک راه 
درمانی موثر در رژیم های غذایی محدود با استرس های 

ذهنی و فیزیکی زندگی روزمره مقابله کند.
نتایج این تحقیق در سال 2013 در مجله Appetite  به چاپ رسید.

تاثیر مکمل های مولتی 
ویتامین بر استرس های 
غیرقابل پیش بینی مزمن

ــل  ــد مصــرف مکم ــان دادن ــد نش ــات جدی  تحقیق
گیاهــی تریبولــوس ترســتیریس مــی توانــد در 
درمــان مشــکالت جنســی زنــان یائســه موثر باشــد.
در ایــن تحقیــق 60 زن در ســنین پــس از یائســگی 
کــه دارای اختــالالت جنســی بودنــد مــورد آزمایش 
ــیم  ــروه تقس ــه دو گ ــان ب ــن زن ــد. ای ــرار گرفتن ق
شــدند. یــک گــروه دارونمــا مصــرف کــرده و گــروه 
دیگــر تریبولــوس مصــرف کردنــد. تاثیــر مصــرف 
ــنامه  ــردن پرسش ــر ک ــتفاده از پ ــا اس ــوس ب تریبول

هایــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. 
هیــچ تفاوتــی از لحــاظ ســن، ســن یائســگی، 
وضعیــت مدنــی، نــژاد و مذهــب در بیــن دو 
گــروه وجــود نداشــت. امــا پــس از تحلیــل نتایــج 
ــه ای  ــل مالحظ ــاوت قاب ــه تف ــد ک ــخص ش مش

ــوس  ــه تریبول ــی ک ــا و گروه ــروه دارونم ــن گ بی
ــه جنســی،  ــل و عالق ــد از لحــاظ می مصــرف کردن
عشــقبازی،تحریک شــدن در کنــار همســر و راحتی 
در مقاربــت جنســی وجــود دارد. امــا هیــچ تفاوتــی 
ــت  ــم و رضای ــر ارگاس ــروه در دو پارامت ــن دو گ بی

ــت. ــود نداش ــی وج جنس
ــورد  ــی در م ــوارض جانب ــوع ع ــچ ن ــن هی همچنی

ــد. ــاهده نش ــراد مش ــوس در اف ــرف تریبول مص
در مجمــوع نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد مصــرف 
90 روزه تریبولــوس ترســتیریس مــی توانــد کیفیــت 
رابطــه جنســی در زنــان یائســه را تــا حــد زیــادی، 

بــدون عــوارض جانبــی، افزایــش دهــد.

Rev Bras Ginecol Ob- نتایـج ایـن تحقیـق در سـال2016 در مجلـه  
stet به چاپ رسـید.
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آیا مکمل های مولتی ویتامین دارای مقادیر ناچیز فلزت سمی هستند؟

مکمل های مولتی ویتامین امروزه مصرف بسیار زیادی برای 
تامین کمبود ریزمغذی های مورد نیاز بدن در سرتاسر دنیا 
پیدا کرده اند. اما موضوعی که همواره در مورد آنها مطرح 

بوده است بحث ایمنی و سالم بودن آنهاست.
 ایمن بودن یک مولتی ویتامین 
تولیدی،  لحاظ  از 

به عوامل مختلفی همچون فرایند تولید آن، خلوص آن 
و کیفیت مواد اولیه آن بستگی دارد. یکی از ادعاهایی که 
ایمن بودن مکمل های مولتی ویتامین را تهدید می کند 
حضور مقادیر بسیار اندک از فلزات سمی و سنگین، به 
عنوان ناخالصی در کنار سایر ریزمغذی های مفید، در این 

مکمل هاست.
 Journal مجله  در  سال 2014  در  که  ای  مطالعه  در 
 of Pharmaceutical and Biomedical
Analysis به چاپ رسید، احتمال حضور فلزات سمی 
ای همچون سرب و کادمیم در مکمل های مولتی ویتامین 

مورد بررسی قرار گرفت.
متفاوت  ویتامین  مولتی  مکمل  نوع  سه  تحقیق  این  در 
که بصورت تجاری در بازار موجود هستند با استفاده از 
تکنیک طیف سنجی جذب اتمی مجهز به کوره گرافیتی، 
پس از تهیه نمونه آبکی از مولتی 
آنالیز  مورد  ها،  ویتامین 

قرار گرفتند.
غلظت عناصری چون کروم، آهن، مس، منگنز و سلنیوم 
در این نمونه ها اندازه گیری شده و با مقادیر اشاره شده بر 

روی هر محصول مقایسه شد.
همچنین احتمال حضور چند عنصر سمی و سنگین از 
جمله سرب، کادمیم و آرسنیک در این مولتی ویتامین ها 

مورد بررسی قرار گرفت.
 پس از تهیه محلول نمونه ها از هر کدام از مولتی ویتامین 
ها و بهینه سازی شرایط اندازه گیری، غلظت هر کدام از 
ریزمغذی ها و همچنین عناصر سمی در نمونه ها تعیین 

شد.
نتایج نشان داد که مقادیر فلزات سمی و ریزمغذی های 
اندازه گیری شده، به میزان بسیار زیادی )95 درصد اطمینان 
براساس روش اندازه گیری شده( با مقادیر تایید شده در 

مولتی ویتامین ها سازگاری دارد.
این مطالعه تا حدود زیادی تایید کننده خلوص و کیفیت 

مناسب مولتی ویتامین های تجاری موجود در بازار است.
Journal of Pharmaceutical and 
 Biomedical Analysis 

دهد  می  نشان  که  دارد  وجود  معدودی  مطالعات   

مصرف مکمل های روی می تواند تنظیم گلوکز را 
در افرادی که دیابت در آنها تشخیص داده شده است 

بهبود بخشد.
 اما در مطالعه ای که اخیرا انجام شد، امکان استفاده از 
مکمل های روی برای بهبود تنظیم گلوکز در پیشگیری 
از تبدیل مرحله پیش دیابت به دیابت مورد بررسی 

قرار گرفت.
 در این مطالعه به مشارکت کنندگان به مدت 6 ماه 
خونی  های  نمونه  آنها  از  و  شد  داده  روی  مکمل 
بصورت ناشتا جمع آوری شد تا میزان گلوکز خون 
آنها اندازه گیری شود. همچنین پارامترهای دیگری مثل 
عملکرد سلول بتا، حساسیت به انسولین و مقاومت به 

انسولین نیز در این افراد مورد سنجش قرار گرفت.
 این مطالعه بر روی 224 فرد پیش دیابتی در کشور 
بنگالدش انجام گرفت. این افراد روزانه یک قرص 30 

میلی گرمی سولفات روی یا دارونما مصرف کردند.
 پس از 6 ماه مصرف مکمل ها، نتایج نشان داد افرادی 
که مکمل های روی مصرف کرده اند در مقایسه با افراد 
دارونما پیشرفت قابل توجهی در غلظت گلوکز خون 

آنها مشاهده شده است. همچنین این افراد در مقایسه 
نیز  ها(  مکمل  مصرف  از  )قبل  اولیه خود  حالت  با 
پیشرفت خوبی در غلظت گلوکز خون داشتند. عالوه 
پارامترهای  قابل توجهی در  آماری  پیشرفت  این،  بر 
عملکرد سلول بتا، حساسیت به انسولین و مقاومت به 

انسولین نیز در مورد این افراد مشاهده شد.
 این نخستین مطالعه است که راهکاری برای بهبود در 
تنظیم گلوکز و سایر پارامترهای دیابتی در افراد پیش 
دیابتی با استفاده از مکمل های روی را نشان می دهد. 
به نظر می رسد با بررسی این اثر بر روی افراد بیشتر، 

این روش می تواند به یک درمان بالینی تبدیل شود.
 Diabetes Research نتایج این تحقیق در سال 2016 در مجله 

and Clinical Practice به چاپ رسید.

مکمل های روی، تنظیم گلوکز را حتی در افراد پیش 
دیابتی بهبود می بخشند

اثرات افزایش اندروژن و خواص 
 جنسی توسط تریبولوس:
 واقعیت یا تخیل؟

 از لحــاظ تاریخــی، افزایــش دهنــده هــای 
ــی  ــا( ترکیبات ــیاک ه ــی )آفرودیس ــز جنس غرای
ــی از  ــت بخش ــش رضای ــرای افزای ــهور ب مش
ــل  ــا قب ــد. از مدته ــوده ان ــی ب ــائل جنس مس
ــوس  ــه تریبول ــوده اســت ک ــن ب ــر ای ــاد ب اعتق
ترســتیریس)TT( L ، یــک گیــاه یکســاله از 
خانــواده قیچیــان، دارای خــواص افزایــش 
دهندگــی غرایــز جنســی اســت کــه ظاهــرا بــه 
دلیــل قابلیــت آن در تاثیرگــذاری بر روی ســطح 
و عملکــرد هورمــون هــای جنســی مــی باشــد. 
 بدلیــل وجــود چنیــن اعتقــادات جالبــی، 
محصــوالت دارویــی بــر گرفتــه شــده از 
تریبولــوس ترســتیریس محبوبیــت ویــژه ای در 
بیــن مصــرف کنندگانــی کــه تــالش مــی کننــد 
کیفیــت رابطــه جنســی خــود را افزایــش دهنــد، 
ــواهد  ــر، ش ــوی دیگ ــا از س ــت. ام ــته اس داش
ــی  ــه نشــان م علمــی محکمــی وجــود دارد ک
دهــد ایــن فعالیــت هــای بیولوژیکــی ادعا شــده 
در مــورد آن انــدک و یــا کمتــر از آن اســت کــه 

ــری شــود.  ــه نتیجــه موث منجــر ب
 بــرای اینکــه شــواهد حمایــت کننــده از نقــش 
تریبولــوس ترســتیریس بــه عنــوان یــک افزایش 

دهنــده هــای غرایــز جنســی تجزیــه و تحلیــل شــود و همچنیــن بــرای 
اینکــه نقــدی بــر اعتقــادات گســترده بــر اثــر افزایــش انــدروژن توســط 
تریبولــوس ترســتیریس انجــام شــود، مطالعــه ای مــروری در ســال 2016 

انجــام شــد.
 در ایــن تحقیــق مــروری، جســتجوی کاملــی بــر تحقیقات علمــی انجام 

شــده در ایــن راســتا در بیــن ســالهای 1968 تــا 2015 انجام شــد.
ــن  ــام ای ــی انجــام شــده در تم ــات علم ــام مطالع ــل تم ــه و تحلی تجزی
ــتیریس در  ــوس ترس ــرای تریبول ــم ب ــی مه ــده نقش ــان دهن ــالها نش س
درمــان اختــالل در نعــوظ و مشــکالت میــل جنســی داشــت. اما شــواهد 
تجربــی بــرای حمایــت از ایــن فرضیــه که چنیــن اثــرات مطلوبــی بدلیل 
خاصیــت افزایــش انــدروژن توســط تریبولوس اســت، بطور خوشــبینانه، 
ــی از  ــل شــواهد تجرب ــه و تحلی ــود و تجزی ــه نتیجــه نشــده ب منجــر ب
طریــق یــک مــرور جامــع در مقــاالت علمــی تاییــد کرد کــه ایــن فرضیه 

غلــط اســت.
ــوس  ــط تریبول ــی توس ــز جنس ــش غرای ــم افزای ــه مکانیس ــی ک در حال
ترســتیریس تــا بــه حــال بطــور عمــده ای ناشــناخته باقــی مانــده اســت، 
شــواهد در حــال ظهــور قانــع کننــده ای از طریــق مطالعــات تجربــی بــر 
ــک  ــوس از ی ــد تریبول ــی ده ــه نشــان م ــات وجــود دارد ک روی حیوان
ــل  ــوم و نیتریــک اکســید باعــث افزایــش می ــه اندوتلی مســیر وابســته ب

جنســی و نعــوظ مــی شــود.

 این مطالعه مروری در مجله Journal of Ethnopharmacology به چاپ رسید.

ــی  ــم خون ــه ک ــال ب ــه ابت   اگرچ
ــه  ــال ب ــا ابت ــی ب ــور روزافزون بط
بیمــاری انســدادی ریــه مزمــن 
همپوشــانی پیــدا مــی کنــد امــا در 
ــه ایــن قضیــه  آزمایشــات بالینــی ب
داده  اهمیــت  بایــد  کــه  آنقــدر 

. د نمی شــو
 در مطالعــه ای کــه بــه تازگــی انجام 
شــد مــروری کامــل بــر تاثیــر کــم 
خونــی و کمبــود آهــن بــر بیمــاری 
ــت. در  ــام گرف ــه انج ــدادی ری انس
ــی  ــتجوی کامل ــق، جس ــن تحقی ای
ــه  ــات انجــام گرفت ــام مطالع ــر تم ب
ــده و در  ــام ش ــتا انج ــن راس در ای
نهایــت مشــخص شــد کــه ارتبــاط 
عمیقــی بیــن کــم خونــی و کمبــود 
ــه  ــدادی ری ــاری انس ــا بیم ــن ب آه

ــود دارد. وج
ــد  ــخص ش ــاس مش ــن اس ــر ای  ب
ــزارش  ــی گ ــم خون ــیوع ک ــه ش ک
شــده در بیمــاران مبتــال بــه انســداد 
ریــه مزمــن از 4/9 تــا 38 درصــد در 
یــک بــازه بــزرگ متغیــر اســت. این 

بــازه متغیــر بــزرگ بــه دلیــل تعــداد 
ــی  ــورد بررس ــت م ــاوت جمعی متف
ــف  ــدم تعری ــه و ع ــر مطالع در ه
مناســب از محــدوده کــم خونــی در 

ــوده اســت. ــوق ب مطالعــات ف
 بــه نظــر مــی رســد کــه فرآیندهای 

التهابــی نقــش مهمــی در پیشــرفت 
کــم خونــی دارد، امــا از دالیــل 
کمبــود  جملــه  از  آن،  دیگــر 
ریزمغــذی هــا، نبایــد بــه هیــچ 

ــرد. ــی ک ــم پوش ــه چش وج
تحقیقــات  براســاس  همچنیــن   

ــم  ــه ک ــت ک ــده اس ــخص ش مش
ــه انســداد  خونــی در افــراد مبتــال ب
ریــه مزمــن بــا افزایــش میــزان 
ــور  ــر و بط ــرگ و می ــی، م ناخوش
ــی  ــت زندگ ــش کیفی ــا کاه ــی ب کل

در ارتبــاط اســت.
 تاثیــر کمبــود آهــن در بیمــاری 
ــوز  ــه مزمــن اگرچــه هن انســداد ری
بخوبــی مــورد مطالعــه قــرار نگرفته 
اســت امــا مطمئنــا وجــود آن منجــر 
وخیمــی  بســیار  پیامدهــای  بــه 
خواهــد شــد چــرا کــه کمبــود آهن 
تولیــد گلبــول هــای قرمــز خــون و 
آنزیــم هــای تنفســی را تحــت تاثیر 

قــرار مــی دهــد.
بطــور کلــی درمــان کــم خونــی یــا 
کمبــود آهــن در بیمــاران مبتــال بــه  
ــات  ــن در مطالع ــه مزم ــداد ری انس
نــادری مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
اســت و ایــن قضیــه نیــاز بــه توجــه 

و مطالعــه بیشــتری دارد.
منبع :
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 مصرف مولتی ویتامین ها
 و ارتباط آن با ناباروری تخمک گذاری

 تحقیقات نشان می دهد نوجوانانی که بصورت روزانه یک مکمل مولتی 
ویتامین مصرف می کنند رژیم غذایی و زندگی سالم تری از افرادی دارند که 

این مولتی ویتامین ها را مصرف نمی کنند.
 در این مطالعه محققان داده های مربوط به قد، وزن، رژیم غذایی و رفتارهای 
بهداشتی بیش از 2500 نوجوان دبیرستانی در امریکا را مورد تجزیه و تحلیل 
قرار دادند. هدف آنها این بود که متوجه شوند مصرف مکمل های مولتی 
رفتارهای  سایر  و  ورزش  غذایی،  رژیم  در  تفاوتی  نوجوانان  در  ویتامین 
بهداشتی ایجاد می کند یا خیر. مسئول علمی این تحقیق لیندسی ریوس از 

دانشگاه مینی سوتا در امریکا بود.
 25 درصد از نوجوانانی که مورد بررسی قرار گرفتند بصورت روزانه مکمل 
مولتی ویتامین مصرف می کردند. در این بین دختران بیش از پسران این 

مکمل ها را مصرف می کردند.
 نتایج تحقیق نشان داد که مصرف مولتی ویتامین ها منجر به تفاوت های 
چشمگیری در برخی از عادت های سبک زندگی شده و افراد استفاده کننده 
از آنها زندگی سالم تری دارند. نوجوانانی که مولتی ویتامین مصرف کردند، 
آمار کمتری در سیگاری شدن داشته )29 درصد در مقابل 33 درصد( و در 

خطر کمتری نسبت به چاقی قرار داشتند )31 درصد در مقابل 37 درصد(.
 همچنین مشخص شد نوجوانانی که مولتی ویتامین مصرف کردند فعالیت 
فیزیکی بیشتری نیز داشتند. مثال درصد بیشتری از آنها در تیم های ورزشی 
شرکت داشتند. عالوه بر این مشخص شد مصرف ویتامین ها با تماشای کمتر 
تلویزیون نیز در ارتباط است. کمتر از 60 درصد از افرادی که مولتی ویتامین 
مصرف می کردند 1 ساعت در روز تلویزیون تماشا می کردند. در مقابل 70 
درصد از افرادی که ویتامین مصرف نمی کردند  1 ساعت در روز تلویزیون 

تماشا می کردند.
 مصرف مولتی ویتامین ها با رژیم غذایی نوجوانان نیز ارتباط جالبی داشت. 
بطوری که مشخص شد نوجوانانی که مولتی ویتامین مصرف می کردند رژیم 
غذایی سالم تری نیز دارند. این افراد کالری بیشتری مصرف می کردند اما 
بیشتر کالری آنها از کربوهیدارت ها و پروتئین تامین می شد تا چربی ها. 
همچنین این نوجوانان فیبر بیشتر مصرف می کردند، غذای روزانه آنها مقدار 
بیشتر غالت سبوس دار، میوه ها و آبمیوه ها و سبزیجات را شامل می شد و 
نیز ماهی بیشتری می خوردند. همچنین آنها دسر بیشتر، غذاهای سرخ شده 

کمتر و نوشیدنی های بدون الکل کمتر مصرف می کردند.

 نتایج این تحقیق در مجله Journal of the American Dietetic Association به چاپ 
رسیده است. 

نوجوانانی که مکمل های مولتی 
ویتامین مصرف می کنند زندگی 

سالم تری دارند
 جدیدتریـن تحقیقـات نشـان داد گیـاه تریبولـوس 
ترسـتریس خاصیت محافظـت کنندگی داشـته و می 
توانـد طـول عمـر و تحرک اسـپرم هـا در انسـان را 

بخشـد. بهبود 
 انجماد اسـپرم مـی تواند مقادیر زیـادی از گونه های 
فعـال اکسـیژنی تولید کند که این گونـه ها می توانند 
منجـر بـه اختالل در شـکل و عملکرد اسـپرم ها و در 
نهایت اختـالل در باروری مردان شـود. از آنجایی که 
تریبولـوس ترسـتریس دارای خواص آنتی اکسـیدانی 
و مهارکننـده رادیکال آزاد اسـت، محققـان در تالش 
بودند تـا از خصوصیات عصاره این گیـاه برای بهبود 
تحـرک و طول عمر اسـپرم در انسـان پـس از انجماد 

کنند. استفاده  آن 
 در تحقیقـی کـه به تازگی توسـط دانشـمندان ایرانی 
در دانشـگاه علوم پزشـکی کرمانشـاه انجام شـد این 

موضـوع مـورد آزمایش قـرار گرفت.
 در ایـن تحقیـق نمونـه هـای اسـپرم از 80 داوطلب 
سـالم جمـع آوری شـده و به 8 گروه زیـر طبقه بندی 

: شد
• گروه اول: گروه کنترل در حالت اسپرم تازه

• گروه دوم: گروه کنترل در حالت اسپرم منجمد
• گـروه سـوم: 20 میکروگـرم بر میلی لیتـر از عصاره 

تریبولـوس قبـل از انجماد به اسـپرم اضافه شـد
• گـروه چهـارم: 40 میکروگرم بر میلـی لیتر از عصاره 

تریبولوس قبل از انجماد به اسـپرم اضافه شـد
• گـروه پنجـم: 50 میکروگرم بر میلی لیتـر از عصاره 

تریبولـوس قبل از انجماد به اسـپرم اضافه شـد
• گـروه ششـم: 20 میکروگرم بر میلی لیتـر از عصاره 

تریبولـوس بعد از انجماد به اسـپرم اضافه شـد
• گـروه هفتـم: 40 میکروگـرم بر میلی لیتـر از عصاره 

تریبولـوس بعـد از انجماد به اسـپرم اضافه شـد

• گـروه هشـتم: 50 میکروگـرم بر میلی 
لیتر از عصاره تریبولـوس بعد از انجماد 

به اسـپرم اضافه شـد
 سـپس بـرای بررسـی تاثیـر عصـاره 
تریبولـوس، نمونـه های اسـپرم مخلوط 

شـده بـا عصـاره تریبولـوس در زیر میکروسـکوپ 
نـوری مـورد مشـاهده قـرار گرفتنـد تا طـول عمر و 

تحـرک آنها بررسـی شـود.
پس از بررسـی نتایج مشـخص شـد که پیشرفت قابل 
مالحظه ای در طول عمر اسـپرم هـا پس از انجماد در 
گروه هفتم اتفاق افتاده اسـت. همچنیـن در گروههای 
هفت و هشـت، تحرک اسـپرم ها، مطابق با شـاخص 
چشـمگیری  افزایـش  جهانـی،  بهداشـت  سـازمان 
داشـت. اما تاثیـرات قابل ذکـری در گروههـای 3، 4 

و 5 مشـاهده نشد.
در مجمـوع نتایـج این تحقیق نشـان داد کـه عصاره 
محافظـت  خاصیـت  ترسـتریس  تریبولـوس  گیـاه 
کنندگـی داشـته و مـی توانـد طـول عمـر و تحرک 
اسـپرم هـا در انسـان را پـس از انجمـاد آنهـا بهبـود 
بخشـد. ایـن بهبـود احتمـاال به دلیـل خـواص آنتی 

اکسـیدانی گیـاه تریبولـوس ترسـتریس می باشـد.
براسـاس نتایج بدسـت آمده محققان پیشـنهاد کردند 
کـه گیـاه تریبولوس ترسـتریس مـی تواند بـه عنوان 
یک درمـان جایگزین ایمـن بجای روشـهای دارویی 
حاضـر در درمان اختـالالت تحرک اسـپرم در مردان 

اسـتفاده شود.
نتایـج این تحقیق در تاریخ 17 فوریـه 2017 در مجله 

Cryobiology به چاپ رسـیده است.

تاثیر عصاره تریبولوس ترستریس بر 
تحرک و طول عمر اسپرم در انسان

محققــان امریکایــی نشــان دادنــد مصــرف منظــم مکمــل هــای مولتــی ویتامیــن مــی توانــد خطــر ابتــال بــه 
نابــاروری تخمــک گــذاری را کاهــش دهــد.

 در مطالعــه ای کــه در ایــن راســتا انجــام شــد تاثیــر مصــرف مکمــل هــای مولتــی ویتامیــن و ریزمغــذی های 
خاصــی در مولتــی ویتامیــن هــا بــر روی نابــاروری تخمــک گــذاری مــورد آزمایــش قــرار گرفت.

ایــن تحقیــق کــه در بیــن ســالهای 1991 تــا 1999 انجــام گرفــت، یــک مطالعــه جامــع بــود. بررســی هــا بــر 
روی 8555  زن متاهــل و قبــل از ســن یائســگی کــه هیــچ ســابقه نابــاروری نداشــته و بــرای بــاردار شــدن 

تــالش کــرده و یــا قبــال بــاردار شــده انــد، انجــام گرفــت.
ــاروری ناشــی از  ــه در مجمــوع 438 زن دارای ناب ــری مطالعــات مشــخص شــد ک  در طــول 8 ســال پیگی
اختــالل تخمــک گــذاری هســتند. ارتبــاط معکوســی بیــن مصرف مکمــل هــای مولتی ویتامیــن و نابــاروری 
تخمــک گــذاری در بیــن افــراد وجــود داشــت. خطــر نســبی نابــاروری تخمــک گــذاری بــرای زنانــی که در 
هفتــه 2 یــا تعــداد کمتــری قــرص مصــرف کردنــد مقــدار 0/88، بــرای زنانــی کــه در هفتــه 3 تــا 5 قــرص 
مصــرف کردنــد مقــدار 0/69، و بــرای زنانــی کــه در هفتــه 6 یــا تعــداد بیشــتری قــرص مصــرف کردنــد 
مقــدار 0/59 بــود. ایــن مقادیــر در مقایســه بــا افــرادی کــه هیــچ مکملــی مصــرف نکــرده بودند بدســت آمد. 
همچنیــن نتایــج نشــان داد بــه نظــر مــی رســد فولیــک اســید نقــش بســیار مهمــی در توجیــه ارتبــاط بیــن 

مصــرف مکمــل هــای مولتــی ویتامیــن و کاهــش خطــر نابــاروری تخمــک گــذاری ایفــا مــی کنــد.
نتایج این تحقیق در مجله Fertility and Sterility به چاپ رسید.

 تحقیقات جدید نشان داد کمبود آهن و کم خونی ناشی از کمبود آهن ورزشکاران حرفه ای را به 
شدت تهدید می کند.

 در مطالعه ای که اخیرا انجام شد، شیوع کمبود آهن و کم خونی ناشی از کمبود آهن در گروهی از 
دوندگان و ورزشکاران ورزش سه گانه که کامال حرفه ای و آموزش دیده بودند مورد ارزیابی قرار 
گرفت. همچنین ارتباط بین سابقه  مصرف مکمل های خوراکی آهن با غلظت های فریتین سرم و 

هموگلوبین در آنها مورد سنجش قرار گرفت.
 در این تحقیق از 38 ورزشکار حرفه ای دونده یا سه گانه کار که در سنین بین 21 تا 36 سال بودند 
نمونه های خونی تهیه شده و مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی ها در بین سالهای 2009 تا 2015 

انجام شد. همچنین آنها پرسشنامه هایی در ارتباط با مصرف مکمل های خوراکی آهن پر کردند.
 نتایج بررسی ها نشان داد هم دوندگان و هم ورزشکاران سه گانه کار حداقل یک پارامتر کمبود آهن 
را، در مقایسه با داده های علمی گزارش شده برای ورزشکاران حرفه ای، دارند. همچنین براساس 
یافته ای که تاکنون گزارش نشده بود مشخص شد که دوندگان و ورزشکاران سه گانه کار مرد نسبت 

به هم تیمی های زن خود دارای کم خونی ناشی از کمبود آهن بیشتری هستند.
 غلظت های هموگلوبین نیز در مردان کمتر بود. هموگلوبین کمتر از 140 گرم بر لیتر در 87/5 درصد 
از سه گانه کاران مرد و 31/3 درصد از دوندگان مرد مشاهده شد. در حالی که 20 درصد از زنان سه 

گانه کار و صفر درصد از زنان دونده دارای هموگلوبین کمتر از 120 گرم بر لیتر بودند.
 اگرچه برخی از ورزشکاران بطور مناسبی مکمل های خوراکی آهن مصرف کرده بودند )به 
مقدار میانگین 94 میلی گرم در روز(، اما هیچ ارتباطی بین مصرف آن و غلظت فریتین در سرم یا 

هموگلوبین مشاهده نشد.
 این تحقیق نشان داد حتی با وجود پیگیری و درمان مقطعی، کمبود آهن و کم خونی ناشی از کمبود 
آهن یک نگرانی بسیار مهم در ورزشکاران حرفه ای است که هم در زنان و هم در مردان به شدت 

این افراد را تهدید می کند.
 نتایج این تحقیق در سال 2016 در مجله Clinical Journal of Sport Medicine به چاپ رسید.

 کم خونی و کمبود آهن
 در ورزشکاران حرفه ای

خبــرخبــر

Use of multivitamins, intake of B vitamins,
 and risk of ovulatory infertility

Teens Who Take Multivitamins 
Have Healthier Lifestyles

The effect of Tribulus terrestris extract on 
motility and viability of human sperms after 

cryopreservation

Incidence of Iron Deficiency and Iron Deficient 
Anemia in Elite Runners and Triathletes
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 سه مورد از شایع ترین عوامل خطری که برای کمبود 
روی شناخته شده هستند و همواره مورد ارزیابی قرار 
می گیرند شامل قد کوتاه در کودکان زیر 5 سال، شیوع 
مصرف ناکافی مواد غذایی روی و شیوع غلظت پایین 

روی در پالسما است. 
 در این میان، داده های موجود در مورد وضعیت روی 
در مناطق روستایی بسیار نادر است و تنها داده های 
اندکی در مورد وضعیت قدی کودکان روستایی وجود 
دارد. اما متاسفانه هیچ اطالعاتی در مورد چگونگی 
یا  و  روستاها  در  روی  حاوی  غذایی  مواد  مصرف 
اطالعاتی در مورد غلظت روی در پالسما در روستاییان 

موجود نیست.
 در مطالعه ای که اخیرا به چاپ رسید، خطر کمبود 
روی در کودکان دبستانی و پیش دبستانی در مناطق 
در  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  بنین  کشور  روستایی 
این بررسی داده های مربوط به دو آزمایش در مورد 
خطرات کمبود روی که شامل بررسی بر روی 326 
کودک پیش دبستانی و 272 کودک دبستانی در مناطق 

روستایی بود جمع آوری و آنالیز شد.
 تحلیل نتایج نشان داد شیوع مصرف ناکافی روی در 
رژیم غذایی در کودکان بین 11 تا 80 درصد متغیر 
است. همچنین مشخص شد که میزان شیوع کمبود 
روی در پالسمای این کودکان به اندازه 45/7 درصد 
است و میزان کمبود آن در کودکان پیش دبستانی شایع 
تر از کودکان دبستانی است. نرخ کوتاه قدی نیز در بین 

کودکان کمتر از 5 سال به اندازه 51/3 درصد بود.
 این داده ها نشان داد که خطر کوتاهی قد و کمبود 
روی در پالسما به عنوان شایع ترین عوارض کمبود 
روی به شدت کودکان روستایی مناطق محروم را تهدید 

می کند.

 The این مطالعه در سال 2016 انجام شد و نتایج آن در مجله 
Journal of Nutrition به چاپ رسیده است.

  سـرطان ریـه سـهم بسـیار مهمـی در مـرگ و میرهای 
ناشـی از سـرطان در سرتاسـر دنیا دارد و براسـاس آمار، 
سـاالنه 1/3 میلیـون نفـر مبتـال به سـرطان ریـه در جهان 
شناسـایی مـی شـوند. عـالوه بـر این، نـرخ زنـده ماندن 
افـرادی که مبتال به سـرطان ریه هسـتند نیز بسـیار پایین 
اسـت.  بنابراین پیشـگیری هـای اولیه از ابتال به سـرطان 

ریـه موضوع بسـیار مهمی اسـت.
 تاکنـون مطالعات اپیدمیولوژیک متعددی در مورد ارتباط 
بیـن مصـرف ویتامیـن C و خطـر ابتـال به سـرطان ریه 
انجـام شـده اسـت امـا در برخی از مـوارد نتایج بدسـت 

آمده تـا حـدودی متناقض بوده اسـت.
 در مطالعـه ای کـه در سـال 2014 انجـام شـد، بررسـی 
کاملـی بـر روی ایـن موضـوع انجام شـده و ارتبـاط بین 
مصـرف ویتامیـن C و کاهـش خطـر ابتـال بـه سـرطان 
ریـه در تحقیقـات انجام شـده بطـور کامل مـرور و مورد 

بررسـی قـرار گرفت.
 در ایـن تحقیـق نتایـج بدسـت آمـده در 21 مطالعه 
کـه شـامل بررسـی داده هـای 8938 فـرد مبتـال بـه 
سـرطان ریـه بـود، بطـور کامـل مـورد تجزیـه و 

تحلیـل قـرار گرفـت.
 تلفیـق نتایج نشـان داد کـه اختالف بین باالترین سـطح 
مصـرف ویتامیـن C در افـراد با کمترین سـطح مصرف 
ایـن ویتامیـن بطـور قابـل مالحظـه ای بـا خطـر ابتال به 
سـرطان ریـه متناسـب اسـت. همچنیـن نتایج نشـان داد 
کاهـش خطـر ابتـال بـه سـرطان ریـه ارتبـاط عمیقـی با 
میزان دوز مصرفی ویتامین C دارد بطوری که مشـخص 
شـد بـا افزایـش هـر 100 میلـی گـرم در روز مصـرف 
ویتامیـن C خطر ابتال به سـرطان ریه به انـدازه 7 درصد 

کاهـش مـی یابد.
 براسـاس ایـن داده هـا مشـخص اسـت کـه مصـرف 
نقـش  یـک  توانـد  مـی   C ویتامیـن بـاالی  دوزهـای 
محافظتـی در مقابـل ابتـال بـه سـرطان ریـه ایجـاد کند. 

نتایج این تحقیق در مجله  Scientific Reports به چاپ رسید.

 سیسـتم ایمنـی بـدن نقشـی بسـیار حیاتـی در 
پیشـگیری از عفونـت و سـرطان دارد. از سـوی 
دیگـر، سـوء تغذیه مـی تواند از طریـق جنبه های 

مختلفـی سیسـتم ایمنـی بـدن را تضعیـف کنـد.
 مطالعــات پیشــین پیشــنهاد کــرده انــد کــه کمبــود 
ویتامیــن B6 مــی توانــد تولیــد آنتــی بادی در ســرم 
را کاهــش داده و بطــور همزمــان بیــان اینترلوکیــن4  
)IL4 ( را افزایــش دهــد. امــا شــواهد بــر روی ایــن 
موضــوع کــه آیــا کمبــود ویتامیــن B6 مــی توانــد 
ــی،   ــای ایمن ــلول ه ــک س ــالل در تفکی ــث اخت باع
ترشــح ســیتوکین و بیــان ســیگنال مولکولــی بــرای 
تنظیــم پاســخ ایمنــی شــود یــا نــه هنــوز بــه انــدازه 

کافــی وجــود نــدارد.
 در مطالعــه ای کــه اخیــرا انجــام شــد، تاثیــر کمبــود 
ویتامیــن B6 بــر عملکــرد سیســتم ایمنــی از طریــق 
تجریــه و تحلیــل تفکیــک لنفوســیت T، اینترلوکین4، 
اینترلوکیــن2، ترشــح گامااینترفــرون و رونویســی ژن 
SOCS-1  و T-bet  مــورد بررســی قــرار گرفت.

 B6 ــن ــود ویتامی ــان داد کمب ــی نش ــج بررس  نتای
باعــث اختــالل در رشــد و تکثیر لنفوســیت شــده 
و نیــز باعــث تداخــل در تفکیــک در آن مــی 
ــر  ــوق منج ــن ف ــود ویتامی ــن کمب ــود. همچنی ش
بــه کاهــش اینترلوکیــن2 و افزایــش اینترلوکیــن4 
ــرون  ــر روی گامااینترف ــری ب ــچ تاثی ــا هی ــد ام ش
ــه  ــد ک ــخص ش ــن مش ــر ای ــالوه ب ــت. ع نداش
پاییــن  تنظیــم  باعــث   B6 ویتامیــن  کمبــود 
تــر رونویســی ژن T-bet  و تنظیــم باالتــر 

رونویســی ژن SOCS-1 خواهــد شــد.
ــود  ــق نشــان داد کمب ــن تحقی ــج ای  در مجمــوع، نتای
ویتامیــن B6 مــی توانــد ارگانیســم هــای مختلفــی از 
سیســتم ایمنــی را تحــت تاثیــر قــرار دهــد و مصــرف 
مکمــل هــای مختلــف ویتامیــن B6 مــی توانــد باعث 

بهبــود عملکــرد ایــن ارگانیســم هــا شــود.
 

Journal of Immu- 2017 در مجلـه  نتایـج ایـن تحقیـق در سـال
nology Research بـه چـاپ رسـید.

کمبود روی کودکان 
روستایی را تهدید می کند

ارتباط بین مصرف ویتامین 
C و  سرطان ریه

B6 تاثیر کمبود ویتامین 
 بر عملکرد سیستم ایمنی

تحقیقــات نشــان دادنــد مصــرف ویتامین C بیشــتر 
مــی توانــد خطــر ابتــال بــه ســرطان پروســتات را 

کاهــش دهــد.
ــرطان  ــوع س ــن ن ــایع تری ــتات ش ــرطان پروس س
پــس از ســرطان پوســت در مــردان اســت. عواملی 
کــه خطــر ابتــالء بــه ســرطان پروســتات را افزایش 
می دهنــد ســن بــاال، ســابقه خانوادگــی بیمــاری و 
نــژاد می باشــد. حــدود 99 درصــد مــوارد در افــراد 
ــرطان  ــرفت س ــد. پیش ــال رخ می ده ــاالی 50 س ب
در پروســتات اســت کــه غــده ای در دســتگاه 
تناســلی مــردان اســت. ســلول های ســرطانی 
ممکــن اســت از پروســتات گســترش و بــه دیگــر 
ــژه اســتخوانها و  ــه وی ــدن برســند، ب بخش هــای ب

ــاوی. ــای لنف گره ه
در مطالعــه ای کــه در ســال 2015 توســط محققــان 
چینــی انجــام شــد، ارتبــاط بیــن مصــرف ویتامیــن 
ــه ســرطان  ــال ب ــر ابت ــا خط ــی ب ــم غذای C در رژی
ــن  ــت. در ای ــرار گرف ــورد بررســی ق پروســتات م
ــن  ــده در ای ــام ش ــات انج ــام تحقیق ــه، تم مطالع
راســتا تــا فوریــه 2015 گــردآوری و تجزیــه 

ــل شــد. وتحلی
 پــس از جســتجو در منابــع علمــی مختلــف نهایتــا 
ــوق را  ــاط ف ــه ارتب ــه 18 مطالع ــد ک ــخص ش مش
بررســی کــرده انــد کــه در آنهــا در مجمــوع 
103658 فــرد مــورد بررســی قــرار گرفتــه بودنــد.
ــات انجــام شــده مشــخص  ــرور تحقیق ــس از م پ
ــا  ــن C ی ــای ویتامی ــل ه ــرف مکم ــه مص ــد ک ش
غذاهــای حــاوی ویتامیــن C ارتبــاط چشــمگیری 
ــتات  ــرطان پروس ــه س ــال ب ــر ابت ــش خط ــا کاه ب
ــن  ــه ای ــان داد ک ــا نش ــی ه ــن بررس دارد. همچنی
وابســتگی ارتبــاط عمیــق بــا دوز مصرفــی ویتامیــن 
ــی  ــن C م ــر ویتامی ــای باالت ــز دارد و دوزه C نی
توانــد تاثیــر بیشــتری در کاهــش ابتــال بــه ســرطان 

ــد. پروســتات ایجــاد کن

نتایـج ایـن بررسـی در سـال 2015 در مجلـهJournal of Cancer بـه 
چاپ رسـید.

تحقیقـات جدید نشـان دادنـد تلفیقـی از وضعیت های 
ویتامیـن D و ویتامیـن K مـی توانـد نقشـی تعیین کننده 

در وضعیت فشـار خون داشـته باشـد.
تحقیقـات گذشـته نشـان داده بودنـد کـه کمبـود هـم 
ویتامیـن D و هـم ویتامیـن K، هـر کـدام بـه تنهایـی، 
بـا افزایـش خطـرات قلبـی عروقـی در ارتباط اسـت. 
امـا بـا وجـود شـواهد آزمایشـگاهی جدیـد در مـورد 
سـالمت  در  فـوق  هـای  ویتامیـن  بیـن  برهمکنـش 
در  ویتامیـن  دو  ایـن  مشـترک  ارتبـاط  اسـتخوان، 

سـالمت قلبـی عروقـی هنـوز ناشـناخته بـود.
در تحقیقـی کـه بـه تازگـی منتشـر شـد ایـن فرضیـه 
کـه کمبـود همزمـان ویتامیـن هـای D و K مـی توانـد 
فشـار خـون هـای سیسـتولی و دیاسـتولی باالتـر ایجاد 
کنـد، مـورد آزمایش قـرار گرفـت. این فرضیـه در 402 

مشـارکت کننـده مـورد بررسـی قـرار گرفـت.
در طـول دوره پیگیـری ای بـا میانگین 6/4 سـال، در 62 
درصـد از مشـارکت کننـدگان فشـار خون تشـدید پیدا 
کـرد. نتایج نشـان داد افرادی کـه دارای کمبود در هر دو 
ویتامیـن D و K بودنـد، بـه انـدازه 4/8 میلـی متـر جیوه 
در فشـار سیسـتولی و بـه انـدازه 3/1 میلـی متـر جیـوه 
در فشـار دیاسـتولی، در مقایسـه بـا افـرادی کـه سـطح 
باالتـری از ایـن ویتامیـن هـا داشـتند، افزایش در فشـار 

خـون نشـان دادند.
ایـن نتایـج با لحـاظ کـردن اثـر پارامترهایـی همچون 
مصـرف  الـکل،  مصـرف   ،BMI جنسـیت،  سـن، 
انـدازه گیـری فشـار  دخانیـات، تحصیـالت، فصـل 
خـون، کلسـترول کل و میـزان فیلتراسـیون گلومرولی 

تخمیتـی بدسـت آمـد.
ایـن داده هـا بطـور واضـح نشـان مـی دهـد کمبـود 
همزمـان ویتامیـن D و ویتامیـن K در بـدن مـی توانـد 
در افزایـش فشـار خـون و تشـدید بیمـاری هـای قبلی 

عروقـی بسـیار خطرنـاک باشـد.

 Circulation نتایـج ایـن تحقیـق در تاریـخ 7 مـارس 2017 در مجلـه
بـه چـاپ رسـید.

مطالعـات جدیـد کـه توسـط محققـان سوئیسـی انجام 
شـد نشـان داد کمبـود ویتامیـن D بـا رنـگ پوسـت در 

زنـان بـاردار در ارتبـاط اسـت.
کمبود ویتامین D در دوران بارداری می تواند عوارض 
تحمل  عدم  جمله  از  باشد  داشته  زیادی  منفی  بالینی 
گلوگز. همچنین مشخص شده است کمبود ویتامین D در 
گروههای قومی و نژادی خاص می تواند بصورت های 

مختلف بروز پیدا کند.
ویتامین  کمبود  از  متفاوتی  نرخ  از کشورها،  برخی  در 
D در بین زنان باردار بسته به رنگ پوست آنها مشاهده 
شده است. در مطالعه ای که در روزهای اخیر منتشر شد، 
شیوع کمبود ویتامینD  )مقدار کمتر از 20 نانوگرم بر 
میلی لیتر( در زنانی که در اوایل دوره بارداری هستند، 
در کشور سوئیس، بررسی شد. عالوه بر این، ارتباط بین 
رنگ پوست زنان و کمبود ویتامین D نیز در این افراد 

مورد مطالعه قرار گرفت.
شاخص  و  فیتزپاتریک  معتبر  مقیاس  مطالعه،  این  در 
مالنین هدف برای تعیین رنگ پوست افراد استفاده شد. 

در مجموع 204 زن باردار در این مطالعه بررسی شدند.
در بین افراد بررسی شده، 64 درصد دارای کمبود ویتامین 
D بودند. میانگین غلظت 25-هیدروکسی ویتامین D در 
 26/1 داشتند   D ویتامین  کافی  سطح  که  افرادی  سرم 
ناکافی  سطح  که  زنانی  برای  و  لیتر،  میلی  بر  نانوگرم 
ویتامین D داشتند 10/5 نانوگرم بر میلی لیتر بود. نتایج 
دقیق تر بررسی نشان داد، زنانی که دارای رنگ پوست 
روشن  رنگ  که  زنانی  با  مقایسه  در  هستند،  تر  تیره 
دارند، به مقدار قابل توجهی بیشتر دارای کمبود ویتامین 
D بودند. این دستاورد با تنظیم پارامترهایی چون سن، 
جنسیت، استفاده از مکمل های ویتامین D، BMI، مصرف 

دخانیات و وضعیت تاهل بدست آمد.
این یافته نشان می دهد، عالوه بر اهمیت بروز کمبود 
ویتامین D در دوران بارداری، رنگ پوست افراد نیز در 
سیاست گزاری های تجویز ویتامین D و مطالعات انجام 

شده در مورد ویتامین D باید لحاظ شود.

Nutri- 10 مـارس 2017 در مجله  نتایـج ایـن تحقیـق در تاریخ
ents به چاپ رسـید.
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کمبود آهن و کم خونی 
در میان ورزشکاران 
دانشگاهی

 محققــان دانشــگاه ویسکانســین امریــکا، در مطالعــه 
ای جدیــد، شــیوع کــم خونــی در میــان ورزشــکاران 
ــج و مخــارج  ــا نتای ــد ت دانشــگاهی را بررســی کردن
آزمایــش هــا و روش هــای درمــان کمبــود آهــن در 

موسســه خــود را بــرآورد کننــد.
در ایــن مطالعــه میــزان هموگلوبیــن و فریتیــن 
ــد  ــد. ح ــری ش ــدازه گی ــکار ان ــجویان ورزش دانش
تشــخیص کــم خونــی میــزان هموگلوبیــن کمتــر از 
ــر از  ــان و کمت ــرای زن ــر ب ــر دســی لیت ــرم ب 11/6 گ
ــر  ــردان در نظ ــرای م ــر ب ــی لیت ــر دس ــرم ب 13/6 گ
ــرم  ــر از 20 نانوگ ــن کمت ــر فریتی ــه شــد. مقادی گرفت
ــرای  ــان و هــم ب ــرای زن ــر میلــی لیتــر نیــز، هــم ب ب
مــردان، بــه عنــوان حــد تشــخیص کمبــود آهــن در 

ــه شــد. نظــر گرفت
در مجمــوع 2749 نفــر از 25 تیــم ورزشــی مختلــف 
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد کــه 56 درصــد آنهــا از 

تیــم هــای بانــوان بودنــد. 
نتایــج نشــان داد شــیوع کمبــود هموگلوبیــن در میــان 
ــش 5/7  ــش از آزمای ــه پی ــکار در مرحل ــان ورزش زن

درصــد اســت. در ایــن مرحلــه، کــم خونــی در هیــچ 
کــدام از تیــم هــای ورزشــی زنــان بــه مقــدار قابــل 

مالحظــه ای باالتــر از گــروه مــردان نبــود.
ــا پــس از بررســی آزمایــش هــا مشــخص شــد،   ام
ــی  ــم خون ــکار دارای ک ــان ورزش ــد از زن 2/2 درص
ناشــی از کمبــود آهــن و 30/9 درصــد از آنهــا دارای 
کمبــود آهــن بــدون کــم خونــی هســتند. در مــورد 
ــی  ــم خون ــد داری ک ــکار، 1/2 درص ــردان ورزش م
ــود  ــود آهــن و 2/9 درصــد دارای کمب ناشــی از کمب

ــد. ــی بودن ــدون کــم خون آهــن ب
براســاس تخمیــن هــا، میانگیــن هزینــه تســت آهــن 
ــدد 20000 دالر  ــال از ع ــه در س ــن موسس ــرای ای ب

تجــاوز مــی کــرد.
نتایــج ایــن بررســی نشــان داد، تقریبــا از هــر 20 زن 
ــی  ورزشــکار دانشــگاهی یــک نفــر دارای کــم خون

اســت.
ایـن مطالعـه نخسـتین بـار در تاریـخ 8 مـارس 2017 در مجلـه 
Medicine & Science in Sports & Exercise بـه 

صـورت آنالیـن بـه چـاپ رسـید.

 اســتفاده از مکمــل هــای غذایــی در چنــد دهــه گذشــته بــه شــکل قابــل مالحظــه ای افزایــش یافتــه اســت. در 
مطالعــه ای کــه در ســال 2014 توســط محققــان هنــدی انجــام شــد الگــوی اســتفاده، دانــش عمومــی و گرایــش هــا 

در مــورد مصــرف مکمــل هــای مولتــی ویتامیــن در بیــن افــراد عمومــی مــورد ســنجش قــرار گرفــت.
ــا آنهــا  ــراد عمومــی جامعــه محســوب مــی شــدند انتخــاب شــده و ب ــغ کــه از اف در ایــن مطالعــه 120 فــرد بال
مصاحبــه شــد. اطالعــات جمــع آوری شــده از آنهــا در پرسشــنامه هایــی جمــع آوری و ســپس تحلیــل شــد. در 

بیــن 120 نفــر مشــارکت کننــده، 66 نفــر مــرد و 54 نفــر زن بودنــد.
 نتایــج بررســی هــا نشــان داد کــه در بیــن کل افــراد مشــارکت کننــده 82  نفــر یعنــی 68/33 درصــد آنهــا از مکمــل 
هــای مولتــی ویتامیــن اســتفاده کــرده انــد. در بیــن افــرادی کــه ایــن مکمــل هــا را مصــرف مــی کردنــد، 69/5 
درصــد از آنهــا )57 نفــر( ایــن مکمــل هــا را براســاس توصیــه پزشــک خــود، 18/2 درصــد )15 نفــر( بــا نظــر 
شــخصی خــود و 12/1 درصــد )10 نفــر( براســاس توصیــه خانــواده یــا دوســتان مولتــی ویتامیــن مصــرف کــرده 
بودنــد.  همچنیــن حــدود 71 درصــد از افــرادی کــه ایــن مکمــل هــا را مصــرف کــرده بودند آنهــا را کامال ســودمند 
مــی دانســتند. افــرادی کــه ایــن مکمــل هــا را بــا نظــر شــخصی خــود مصــرف کــرده بودنــد دالیــل متعــددی برای 
ایــن کار داشــتند. بــه عنــوان مثــال، 55 درصــد از افــراد بــرای حفــظ ســالمتی عمومــی، 20 درصــد از آنهــا بــرای 

رفــع ضعــف و خســتگی و 15 درصــد افــراد بــرای افزایــش اشــتها ایــن مکمــل هــا را مصــرف کــرده بودنــد.
 امــا اکثــر مشــارکت کننــدگان در ایــن تحقیــق اطالعــی در مــورد مــوارد مصــرف درســت مکمــل هــای مولتــی 
ویتامیــن نداشــتند. همچنیــن 76 درصــد از مشــارکت کننــدگان اطالعــی از منابــع طبیعــی ای کــه مــی تواننــد حاوی 

ایــن ویتامیــن هــا باشــند نداشــتند.
یافتــه هــای ایــن تحقیــق نشــان داد اســتفاده از مولتــی ویتامیــن هــا در بیــن عمــوم افــراد جامعــه بســیار شــایع 
ــن مکمــل هــا  ــی ای ــا تداخــل هــای داروی ــی ی ــورد عــوارض احتمال ــچ دانشــی در م ــراد هی ــر اف ــا اکث اســت ام
ندارنــد. بنابرایــن الزم اســت آگاهــی هــای الزم در ایــن زمینــه بــه افــراد عمومــی جامعــه بویــژه افــرادی کــه بــا 
نظــر شــخصی خــود ایــن مکمــل هــا را مصــرف مــی کننــد داده شــود تــا ایــن مکمــل هــا در مســیر درســت تــری 

توســط ایــن افــراد مصــرف شــود.
 نتایج این مطالعه در مجلهInternational Journal of Applied and Basic Medical Research  منتشر شد. 

 میزان استفاده و گرایش های عامه مردم 
در مورد مکمل های مولتی ویتامین

آیاعصاره گارسینیاکامبوجیا
تاثیر منفی برهورمونهای جنسی و 

پارامترهای خونی دارد؟

 هیدروکسی سیتریک اسید، یک ریزمغذی فعال استخراج 

به  ای  گسترده  و  مرسوم  بطور  گارسینیاکامبوجیا،  از  شده 
عنوان یک مکمل غذایی برای مدیریت کاهش وزن استفاده 
شده است.  اما مباحث جنجالی در مورد تاثیرات و عوارض 
منفی آن بر روی انسان ها و بویژه حیوانات وجود دارد. بطور 
مثال در مطالعه ای سمیت ایجاد شده در بیضه حیوانات به 

هیدروکسی سیتریک اسید نسبت داده شده است.
 با توجه به این نگرانی، تحقیقاتی گسترده ای انجام شده 
است تا مشخص شود آیا عصارهگارسینیاکامبوجیا تاثیر منفی 
بر عملکرد جنسی در انسان ها دارد یا خیر. در یکی از این 
تحقیقات تاثیر مصرف گارسینیاکامبوجیا بر تغییرات سطح 

هورمون های جنسی مورد بررسی قرار گرفت.
 در این مطالعه 44 مشارکت کننده وجود داشت که تعدادی 
از آنها گارسینیاکامبوجیا به مقدار 1667 میلی گرم در روز، 
معادل 1000 میلی گرم هیدروکسی سیتریک اسید در روز، 
مصرف کرده و تعدادی دیگر دارونما، هر دو گروه به مدت 
12 هفته، مصرف کردند.  نتایج بررسی ها نشان داد پس از 
12 هفته در گروهی که گارسینیاکامبوجیا مصرف کرده بودند 
در مقایسه با گروه دارونما تغییری در سطح تستوسترون، 
استرون و استرادیول مشاهده نشده است. همچنین پارامترهای 
خونی این افراد نیز در مقایسه با گروه دارونما تغییر چندانی 
نشان نداد.  نتایج این تحقیق نشان می دهد مصرف عصاره 
گارسینیاکامبوجیا در دوزهای توصیه شده برای انسان ها، هیچ 
تاثیر منفی بر روی سطح هورمون های جنسی و پارامترهای 

خونی افراد نخواهد داشت.

 نتایج این تحقیق در مجله Fitoterapiaبه چاپ رسید.

ــرار داده  ــر ق ــکا را تحــت تاثی ــت آمری ــک ســوم از جمعی ــی حــدود ی  چاق

اســت. در ایــن بیــن حــدود 45 درصــد از آمریکایــی هــا دارای اضافــه وزن 
ــش وزن  ــرای کاه ــی ب ــال راههای ــه دنب ــراد ب ــن اف ــوده و 67 درصــد از ای ب

هســتند.
 وزن انســان یکــی از مهمتریــن فاکتورهــای قابــل دســتکاری در پیشــگیری 
از مــرگ و میــر ناشــی از بیماریهــای قلبــی، ســکته مغــزی و دیابــت نــوع 2 
اســت. در برخــی مواقــع حتــی کاهــش وزن مالیــم 5-10 درصــد در طــول 

6 مــاه نیــز بســیار تاثیرگــزار اســت.
 براســاس ادعاهــا بســیاری از مکمــل هــای غذایــی مــی تواننــد کاهــش وزن 
را تســهیل کننــد. در ایــن بیــن ادعــا شــده اســت کــه مکملــی تحــت عنــوان 
گارســینیاکامبوجیا )Garciniacambogia( مزایــای بســیار خوبــی بــرای کاهــش 

وزن و کاهــش چربــی دارد.
 ریزمغــذی فعــال در مکمــل گارســینیاکامبوجیا، هیدروکســی ســیتریک اســید 
اســت کــه یــک مهارکننــده رقابتــی بــرای آدنوزیــن تــری فســفات ســیترات 
ــیار  ــم بس ــک آنزی ــاز ی ــیترات لی ــفات س ــری فس ــن ت ــت. آدنوزی ــاز اس لی
کلیــدی در تولیــد اســیدهای چــرب، کلســترول و تــری گلیســریدها اســت.
 تصــور بــر ایــن اســت کــه هیدروکســی ســیتریک اســید توانایــی بــدن را در 
شکســتن چربــی بهبــود بخشــیده، ســیری را افزایــش مــی دهــد و کلســترول 
لیپوپروتئیــن باچگالــی بــاال را افزایــش مــی دهــد. ایــن تاثیــرات مــی توانــد 

اســتقامت ورزشــی را افزایــش داده و ذخیــره چربــی را کــم کنــد.
 محصــوالت زیــادی از گارســینیاکامبوجیا وجــود دارد کــه هــر کــدام 
محتــوای متفاوتــی از هیدروکســی ســیتریک اســید دارنــد. اگرچــه در برخــی 
ــر  ــینیاکامبوجیا ب ــل گارس ــت مکم ــر مثب ــورد تاثی ــواهدی در م ــات ش مطالع

ــا  ــت ام ــده اس ــاهده ش ــش وزن مش کاه
هنــوز تعــداد مشــاهدات تجربــی بالینــی 

در ایــن زمینــه انــدک اســت. بنابرین با 
توجــه بــه اینکــه چاقــی یــک تهدیــد 
جهانــی بســیار جــدی بــرای ســالمتی 
عمومــی اســت، تحقیقــات بیشــتر در 
مــورد تاثیــر، کارایــی و ایمنــی مکمــل 
ــد  ــی توان ــینیاکامبوجیا م ــای گارس ه
توجــه بســیاری از محققــان را بخود 

جلــب کنــد.

ایـن مطالعـه در سـال 2016 در مجلـه 
چـاپ  Pharmacy Todayبـه 

است. رسـیده 

 

جدیدتریــن یافتــه هــا نشــان داد 
ــر  ــد تاثی ــی توان ــن B م ــای ویتامی مکمــل ه
ــی  ــرد قلب ــر عملک ــوا ب ــق در ه ــای معل ریزگرده
دهــد. کاهــش  را  هــا  التهــاب  و  عروقــی 

 آلودگــی هــای ناشــی از ریزگردهــای معلــق در هــوا به 
یکــی از نگرانــی هــای بســیار مهــم در دنیــا و نیــز در 
مناطــق جنوبــی کشــور خودمــان تبدیــل شــده اســت. 
ایــن ریزگــرد هــا بــرای عملکــرد قلبــی عروقــی 
ــد.  ــی رون ــه شــمار م ــدی بســیار جــدی ب ــراد تهدی اف
ــردن  ــم ک ــرای ک ــدودی ب ــای بســیار مع ــا روش ه تنه
مشــکالت قلبــی ناشــی از ایــن معضــل جهانی پیشــنهاد 

شــده اســت.
 در مطالعــه ای ارزشــمند کــه در روزهــای اخیــر 

ــرات  ــش اث ــر کاه ــن B ب ــای ویتامی ــل ه ــر مکم ــید، تاثی ــاپ رس ــه چ ب
ریزگردهــای معلــق در هــوا بــر روی اختــالل اتونــوم قلبــی و التهــاب هــا 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م
ــوای  ــک ه ــرض ی ــب در مع ــه ترتی ــالم ب ــال س ــرد بزرگس ــق 10 ف ــن تحقی  در ای
ســاختگی بــه عنــوان دارونمــا، یــک هــوای حــاوی ریزگردهــا بــا غلظــت 250 میکروگــرم 
بــر مترمکعــب و ســپس در معــرض هــوای حــاوی ریزگردهــا بــا غلظــت 250 میکروگــرم بــر 
مترمکعــب بــه همــراه مصــرف مکمل هــای ویتامیــن B )محتــوی 2/5 میلــی گــرم در روز فولیک 
اســید، 50 میلــی گــرم در روز ویتامیــن B6 و 1 میلــی گــرم در روز ویتامیــن B12( قــرار گرفتنــد.
 در قبــل و بعــد از اعمــال ایــن روش، ضربــان قلــب حالــت اســتراحت، نوســان ضربــان قلــب و 

همچنیــن تعــداد گلبــول هــای ســفید خــون افــراد انــدازه گیری شــد.
 نتایــج نشــان داد پــس از قــرار گرفتــن در معــرض هــوای حــاوی ریزگردهــا بــا غلظــت 250، 
افزایــش در ضربــان قلــب حالــت اســتراحت، تعــداد کلــی گلبــول های ســفید و تعداد لنوســیت 
هــا مشــاهده شــد. امــا پــس از مصــرف مکمــل هــای ویتامیــن B تاثیــر منفــی ایــن ریزگردهــا بر 

ضربــان قلــب حالــت اســتراحت بــه انــدازه 150 درصــد، بــر تعــداد کلــی گلبــول هــای ســفید به 
انــدازه 139 درصــد و بــر تعــداد لنفوســیت هــا بــه انــدازه 106 درصــد تضعیــف شــد.

 ایــن نتایــج نشــان داد مصــرف مکمــل هــای ویتامیــن B مــی توانــد تــا حــد زیــادی از اختالالت 
قلبــی عروقــی ناشــی از ریزگردهــای معلــق در هــوا در افــراد بزرگســال محافظت کند.

 نتایج این تحقیق در تاریخ 3 آوریل 2017 در مجله Scientific Reports به چاپ رسید.

 مکمل های ویتامین B مصرف کنید
 تا از عوارض ریزگردهای معلق در هوا 

در امان باشید

گارسینیاکامبوجیا:
 شواهدعلمی موجوددرمورداثرات آن برروی کاهش وزن وچربی

خبــرخبــر

Effects of Garciniacambogia 
extract on serum sex hormones 

in overweight subjects

Garciniacambogia: Evidence for weight loss, lipid-lowering effects
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متخصصان هموگلوبین HbA1c را به عنوان جانشینی برای کنترل قند خون در نظر 
می گیرند. استفاده از HbA1c در تشخیص دیابت ها امروزه با وجود هشدارهایی که 

در استفاده از آن وجود دارد بطور گسترده پذیرفته شده است.
 غلظت HbA1c توسط عوامل مختلفی از جمله عدد بازگشت گلبول های قرمز 

خون تحت تاثیر قرار می گیرد.
 )HbA1c( انواع مختلفی از کم خونی وجود دارد که مقادیر هموگلوبین قندی شده 
را تحت تاثیر قرار می دهد، اما کم خونی ناشی از کمبود آهن یکی از شایع ترین 
آنهاست. در این زمینه تحقیقات بیشتری باید انجام شده و تمرکز آنها باید بر روی این 
باشد که دالیل مکانیسمی اینکه HbA1c در افراد مبتال به کم خونی ناشی از کمبود 

آهن بیشتر است چیست.
 در مطالعه ای که در سال 2016 انجام شد، تالش شد تا تفاوت های بالینی در سطوح 
HbA1c در مبتالیان به کم خونی ناشی از کمبود آهن تشخیص داده شود و این 
تفاوت ها با بیماران غیرمبتال به کم خونی ناشی از کمبود آهن مقایسه شود تا دالیل 

این تفاوت ها تاحدی مشخص شود.
 در این مطالعه 50 بیمار کم خون غیر دیابتی و 50 فرد سالم که از لحاظ سنی با بیماران 
تطابق داشتند مورد آزمایش قرار گرفتند.بررسی هایهماتولوژی به همراه سطوح گلوکز 

و HbA1c در دوحالت ناشتا و بعد از غذا در تمام این افراد اندازه گیری شد.
 نتایج بدست آمده نشان داد میانگین HbA1c در بیماران کم خون )9/1( باالتر از گروه 
کنترل غیرکم خون است )5/2(. اما تفاوتی بین سطح گلوکز دردوحالتناشتاوبعدازغذا 

بین دو گروه کم خون و گروه کنترل مشاهده نشد.
 این نتایج نشان می دهد سطح HbA1c با کم خونی ناشی از کمبود آهن تحت تاثیر 

قرار می گیرد و این کم خونی سطح آن را تا حد زیادی افزایش می دهد.

 Annals of Clinical Chemistry and Laboratory نتایج این تحقیق در مجله 
Medicine به چاپ رسید. 

Harpagophytumprocumbensپنجه شیطان گیاهی دارویی بانامعلمی 
که  است  چندساله  گیاه  یک  گیاه  این  است.   Pedaliaceae یا  کنجد  ازتیره 

درشرایط گرم وخشک رشد می کند.
 محققان نشان دادند عصاره استخراج شده از این گیاه در درمان آرتروززانووران 

موثر است.
 در این مطالعه که توسط دانشمندان آلمانی انجام شد، عصاره استخراج شده از غده 
ثانویه گیاه پنجه شیطان با موفقیت در افرادی که مبتال به بیماری های روماتیسمی 

)آرتروزوکمردرد( بودند بکار گرفته شد.
 در این بررسی 75 بیمار مبتال به آرتروززانووران به مدت 12 هفته مورد آزمایش قرار 

گرفته و روزانه 2400 میلی گرم از عصاره تهیه شده را مصرف کردند.
 نتایج بدست آمده آشکارا نشان داد که پس از 12 هفته مصرف عصاره فوق کاهش 
چشمگیری در درد و عالئم آرتروز در این افراد مشاهده شده است. براساس آمارها 
میزان درد به اندازه 23 درصد، میزان سفتی عضالت و مفاصل به اندازه 22 درصد و 

عملکرد فیزیکی به اندازه 23 درصد در این افراد بهبود یافته بود.
 همچنین تنها در دو مورد از افراد عوارض جانبی مشاهده شد که آنها نیز از سوء 

هاضمه و احساس سیری شکایت داشتند.
 نتایج این مطالعه بالینی بخوبی تایید کرد که عصاره گیاه پنجه شیطان تاثیر بسزایی 

زانووران دارد. در درمان آرتروز

 این تحقیق در مجله Phytotherapy Research به چاپ رسید.

  مطالعات بسیار زیادی نشان داده اند که گارسینیاکامبوجیا نقش بسیار حیاتی در تنظیم تولید 
چربی ایفا می کند. این تاثیر بطور تخصصی به هیدروکسی سیتریک اسید نسبت داده می شود 
که می تواند آنزیم سیترات لیاز وابسته به ATP را مهار کند.   اگرچه مطالعات متعددی وجود 
دارند که نشان می دهند مصرف عصاره گارسینیاکامبوجیا با کاهش وزن و از دست دادن چربی 
در هر دو آزمایش های انسانی و حیوانی در ارتباط است، اما هنوز در برخی مطالعات بالینی داده 

هایی مشاهده می شود که ممکن است نتایج آنها با همدیگر سازگار نباشند.
 همچنین برخی از مطالعات انجام شده بر روی انسان ها دارای تعداد نمونه های کمی است و 

یا در مدت زمان کوتاهی اثر آن بررسی شده است.
 به عنوان مثال، در اکثر این مطالعات مدت زمان بررسی 12 هفته بوده است و هنوز مشخص 
نیست که آیا عصاره گارسینیاکامبوجیا در کمتر از 12 هفته نیز تاثیرگزار است یا خیر. همچنین 
هنوز شواهد علمی کمی وجود دارد که از کارایی و اثرات بلند مدت گارسینیاکامبوجیا حمایت 

کند.
 اگر مصرف گارسینیاکامبوجیا از دیدگاه ایمنی و سمیت بررسی شود، این نکته باید ذکر شود که 
بجز در موارد بسیار نادر، در اغلب مطالعات انجام شده بر روی حیوانات هیچ افزایشی در مرگ 

و میر یا افزایش قابل توجه در مسمومیت مشاهده نشده است.
 عالوه بر این، در دوزهای معمول استفاده شده برای انسان ها نیز هیچ تفاوتی در عوارض جانبی 
و اثرات منفی بین افرادی که گارسینیاکامبوجیا مصرف کرده اند یا دارونما گزارش نشده است.

 این یافته ها تایید می کنند که در حالت کلی مصرف عصاره گارسینیاکامبوجیا از لحاظ سمیت 
و ایمنی مشکل خاصی ندارد اما برای بررسی دقیق تر این موضوع و همچنین ارزیابی کارایی 

آن در انسان ها بویژه در مدت زمان های طوالنی تر هنوز مطالعات بیشتری باید انجام شود.

 Critical Reviews in Food Science and Nutrition:منبع

 سندرم پیش ازقاعدگی یک اختالل شایع در میان زنان است. بیشترین داروهای تجویزی برای 
این اختالل مهارکننده های انتخابی سروتونین هستند و براساس این فرضیه تجویز می شوند که 

سروتونین در تولید عالئم سندرمپیشازقاعدگی نقش دارد.
 اما افرادی که از سندرم پیش ازقاعدگی رنج می برند، مخصوصا آنهایی که عالئم مالیم تا 
متوسط آن را تجربه می کنند، اغلب تمایلی به مصرف داروهای فوق ندارند و در عوض 
داروهای خارج از بورس را خریداری می کنند تا عالئم بیماری خود را از بین ببرند. متاسفانه 

اغلب این داروها نیز کارایی الزم را ندارند و شواهد علمی تاییدکننده آنها کم است.
 تحقیقات علمی نشان داده اند که گل راعی می تواند بر روی سیستم سروتونرژیک تاثیرگذار 
باشد. بنابراین محققان عالقه دارند تا کارایی این داروی گیاهی در دسترس را در درمان سندرم 

پیش ازقاعدگی ارزیابی کنند.
 بر این اساس، در مطالعه ای که در سال 2010 توسط محققان انگلیسی انجام شد، کارایی گیاه 

گل راعی در درمان عالئم سندرم پیش ازقاعدگی مورد آزمایش قرار گرفت.
 در این تحقیق 35 زن در سنین 18 تا 45 سال با چرخه قاعدگی منظم )25-35 روز( که 
مبتال به سندرم پیش ازقاعدگی مالیم بودند مورد آزمایش قرار گرفتند. این افراد به مدت دو 
چرخه قاعدگی بصورت روزانه قرص های گل راعی )محتوای 0/18 درصد هیپریسین و 3/38 
درصد هایپرفورین( با دوز 900 میلی گرم در روز یا دارونما مصرف کردند. عالئم سندرم پیش 

ازقاعدگی بصورت روزانه در این مدت بررسی شد.
 نتایج بدست آمده نشان داد مصرف گل راعی به مقدار قابل توجهی باعث بهبود عالئم رفتاری 

و فیزیکی در زنان مبتال به سندرم پیش ازقاعدگی شده است.

 نتایج این تحقیق در مجله CNS Drugsبه چاپ رسید.

  تاثیرکمبودآهن
 برقندی شدن هموگلوبین 

درافرادغیردیابتی
درمان آرتروز زانو و ران با عصاره 

گیاه پنجه شیطان

  ارزیابی ایمنی وکارایی 
 عصاره گارسینیاکامبوجیا

در مطالعات انسانی

 کارایی گل راعی دردرمان سندرم 
پیش ازقاعدگی

 

 زنجبیـل ترکیبـی اسـت کـه به عنـوان یـک ادویه 
جهـان  سرتاسـر  در  مختلـف  غذاهـای  بـرای 
ترکیـب  ایـن  گیـرد.  مـی  قـرار  اسـتفاده  مـورد 
بانـام  بنفـش  ازگیـاه زرد رنـگ دارای رگه هـای 
اگرچـه  می آیـد.  علمیZingiberofficinaleبدسـت 
معموالًاززنجبیـل بـه عنـوان ریشـه آن گیـاه نـام 
بـرده می شـودولی دراصـل قسـمت مورداسـتفاده 
گیـاه سـاقه متـورم شـده زیرزمینـی آن اسـت کـه 

»ریزوم«نامـدارد.
 زنجبیـل از قـرن هـا پیـش به عنـوان یـک داروی 
گیاهـی در طـب سـنتی چینـی هـا، یونانـی هـا و 
هنـدی هـا بطور گسـترده بـرای محدوده وسـیعی 

از بیمـاری هـای مزمـن و اختـالالت از جمله ورم 
مفاصـل، روماتیسـم، رگ بـه رگ شـدن، درد های 
عضالنـی، انـواع دردهـا، زخـم هـای گوارشـی، 
هاضمـه،  سـوء  یبوسـت،  عضـالت،  گرفتگـی 
اسـتفراغ، فشـار خون، جنـون، تب، بیمـاری های 

عفونـی و کـرم روده اسـتفاده مـی شـد.
 در سـال هـای اخیر و با تحقیقات بیشـتر بر روی 
خـواص این ترکیب، عالقه هـای جدیدتری برای 
اسـتفاده از زنجبیل ایجاد شده اسـت. در این راستا 
بسـیاری از محققـان در تالشـند تـا اجـزای فعـال 
زنجبیل را شناسـایی و اسـتخراج کرده و با مطالعه 
بـر روی آنها خواص بیولوژیکـی و دارویی آنها را 

کنند. کشف 
 بـا انجـام این تحقیقـات علمی امروزه مشـخص 
شـده اسـت کـه فعالیـت هایـی همچـون تنظیـم 
سیسـتم ایمنـی، ضـد تومـور، ضـد التهـاب، ضد 
آپوپتـوز، ضـد قنـد خـون، ضـد چربـی و ضـد 
اسـتفراغاز اصلـی ترین خـواص دارویـی زنجبیل 

و ترکیبـات اسـتخراج شـده از آن هسـتند.
 عـالوه بر این مشـخص شـده اسـت کـه زنجبیل 
یک آنتی اکسـیدان بسـیار قوی اسـت و می تواند 
از تشـکیل رادیکال های آزاد پیشـگیری کرده و یا 

آن را خفیـف کند.
 تحقیقـات علمـی انجـام شـده بـر روی زنجبیـل 

 خواص دارویی 
وسم شناسی زنجبیل

بطـور کلی در راسـتای مـوارد زیر بـوده اند و یافته 
هـای ارزشـمندی در ایـن موارد بدسـت آمـده اند:

• تاثیر زنجبیل بر غلظت چربی و گلوکز خون
• تاثیر زنجبیل بر لخته شدن خون

• تاثیر زنجبیل بر فشار خون
• فعالیت های ضد التهابی و ضد درد زنجبیل

• اثر زنجبیل بر مسیرهای گوارشی
• اثـرات محافظتـی آن از بافت هـا در مقابل امواج 

رادیویی
• خواص آنتی اکسیدانی زنجبیل
• خواص ضد میکروبی زنجبیل

 همچنیـن بررسـی هـای انجـام شـده بـر روی 

تداخـل هـای دارویـی آن نشـان داده اسـت کـه 
زنجبیـل یک گیاه دارویی کامال ایمن اسـت و تنها 
تعـداد محدود و بی اهمیتی از عـوارض جانبی در 

مورد آن مشـاهده شـده اسـت.
 در ایـن راسـتا موضوعاتـی از قبیـل اثرات بیشـتر 
انسـان هـا و حیوانـات، شناسـایی  بـر روی  آن 
اجـزای ناشـناخته آن و مطالعـه اثـرات بیولوژیکی 
آنهـا و همچنیـن بررسـی اثـرات زنجبیـل در بلند 
مدتهمچنـان موضوعاتـی اسـت کـه مـورد توجه 

محققـان قـرار دارد.

 Food and Chemical Toxicology:منبع

خبــرخبــر

The Efficacy of Hypericumperforatum (St John’s 
Wort) for the Treatment of Premenstrual Syndrome

Some phytochemical, pharmacological 
and toxicological properties
of ginger (Zingiberofficinale Roscoe): 
A review of recent research

Treatment of patients with arthrosis of hip or 
knee with an aqueous extract of Devil's Claw 

(Harpagophytumprocumbens DC.)

Evaluation of the Safety and Efficacy of 
Hydroxycitric Acid or GarciniacambogiaExtracts in 

Humans

Effect of Iron deficiency on glycation of 
hemoglobin in non diabetics
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ـــه  ـــوط ب ـــم مرب ـــان عالئ ـــه در درم ـــی اســـت ک ـــاه نخـــل اره ای گیاهـــی داروی گی
هایپرپـــالزی )بیـــش رویش(خـــوش خیـــم پروســـتات اســـتفاده شـــده اســـت. 

ـــا دراصطالحپزشـــکیBPH شـــایع ترین  ـــم پروســـتات ی ـــالزی خـــوش خی هایپرپ
ـــاری  ـــن بیم ـــد. ای ـــردان رخ می ده ـــان م ـــه درمی ـــت انســـداد ادراری اســـت ک عل
ـــن  ـــه س ـــیدن ب ـــده می شود.بارس ـــتات نیزنامی ـــم پروس ـــوش خی ـــی خ هایپرتروف
ـــه  ـــت ک ـــی ازBPH راخواهندداش ـــردان درجات ـــب80  درصدم ـــالگی، قری 70 س

ـــد. ـــده ای را ایجادکن ـــم ادراری آزاردهن ممکـــن اســـت عالی
مطالعـــات علمـــی نشـــان داده انـــد کـــه گیـــاه نخـــل اره ای مـــی توانـــد 

عالئـــم آزاردهنـــده مرتبـــط بـــا BPH را کاهـــش دهـــد. 
ـــی همچـــون  ـــا داروهای ـــه مشـــابه ب ـــن زمین ـــاه نخـــل اره ای در ای ـــی گی کارای
ـــازگاری  ـــورد آن س ـــکا در م ـــل ات ـــه قاب ـــا نکت ـــت ام ـــوده اس ـــتراید ب فیناس
ـــای دیگـــر اســـت. ـــه داروه ـــان نســـبت ب ـــن درم ـــودن ای ـــر ب ـــر و ارزان ت بهت

نکتـــه مهمتـــر ایـــن اســـت کـــه تاکنـــون تداخـــل دارویـــی خاصـــی در 
ـــوارض  ـــت و ع ـــده اس ـــاهده نش ـــل اره ای مش ـــاه نخ ـــا گی ـــان BPH ب درم

ـــد. ـــوده ان ـــادر ب ـــف و ن ـــز خفی ـــده نی ـــاهده ش ـــی مش جانب
ـــود  ـــدت از آن وج ـــد م ـــتفاده بلن ـــر اس ـــی ب ـــی مبن ـــچ گزارش ـــوز هی ـــا هن ام

ـــود. ـــی ش ـــدت ارزیاب ـــد م ـــی آن در بلن ـــی و کارای ـــرات جانب ـــا اث ـــدارد ت ن
ـــز  ـــن نی ـــتاتیت مزم ـــان پروس ـــل اره ای در درم ـــاه نخ ـــن گی همچنی

ـــی آن  ـــورد کارای ـــتند در م ـــواهد مس ـــا ش ـــت ام ـــده اس ـــتفاده ش اس
ـــت. ـــدک اس ـــیار ان بس

منبع:
 Am Fam Physician

  کارایی گیاه نخل اره ای در درمان اختالالت پروستات

افرادی که مبتال به وزوز گوش هستند صداهایی مثل ترق و تروق و سوت 
کشیدن را در زمانی که هیچ نویز خارجی وجود ندارد نیز می شنوند. این 
بلندتر شده و ممکن است بصورت  آنها  یا در سر  نویزها در داخل گوش 
تمام وقت یا فقط در زمانهای متناوب ایجاد شوند. دلیل وزوز گوش هنوز 
از  متنوعی  های  درمان  همین خاطر  به  و  است  نشده  کامل مشخص  بطور 
جمله استفاده از دارو، روان درمانی، استفاده از پوشانده های صدا و درمان 

بازآموزی وزوز گوش برای آن استفاده شده است.
خواص  دارای  جینکوبیلوبا  گیاه  عصاره  که  است  داده  نشان  تحقیقات 
بیولوژیکی و دارویی متنوعی بوده و بر روی بهبود اختالالت مختلف بویژه 
زوال شناختی تاثیر چشمگیری دارد. یکی از موارد کاربرد آن نیز در درمان 
وزوز گوش است اما با وجود یافته های مهم تاثیر آن بر وزوز گوش هنوز 

مورد تردید است.
در مطالعه ای که توسط محققان انگلیسی انجام شد، تاثیر عصاره جینکوبیلوبا 

بر وزوز گوش بطور کامل مرور شد.
4 مطالعه در این زمینه وجود داشت که در مجموع 1543 نفر در آن مشارکت 
در  جینکوبیلوبا  عصاره  مصرف  داد  نشان  مطالعات  این  مرور  بودند.  کرده 
افرادی که مبتال به وزوز گوش اولیه هستند تاثیر چشمگیری ندارد. اما در 
بیمارانی که وزوز گوش همراه با جنون یا آلزایمر داشتند کاهش قابل توجهی 
در وزوز گوش با مصرف جینکوبیلوبا مشاهده شد. اما اینکه این کاهش از 

لحاظ بالینی چقد قابل توجه هست هنوز نامشخص است.
با مصرف جینکوبیلوبا مشاهده  افراد  این  در  همچنین هیچ عوارض جانبی 

نشد.
نویسندگان این مقاله پیشنهاد کردند که تحقیقات بیشتری باید در این زمینه انجام 

شود تا بتوان با قطعیت در مورد تاثیر جینکوبیلوبا بر وزوز گوش نظر داد.

نتایج این مطالعه در Cochrane Database of Systematic Reviews به چاپ رسید.

تحقیقات نشان داد عصاره میوه کرانبری آمریکایی می تواند رشد سلول های سرطان 
پروستات انسانی را تحت تاثیر قرار دهد.

سرطان پروستات یکی از شایع ترین سرطان ها در سرتاسر دنیاست و بنظر می رسد که 
شیوع آن در دهه های آینده به شدت افزایش یابد.

بنابراین در سالهای اخیر تالش بر این است تا با تحقیقات بیشتر در این زمینه دانش 
موجود در مورد علت این سرطان، نحوه پیشرفت آن و روش های پیشگیری از آن 

افزایش یابد تا بلکه شیوع بیشتر این بیماری مهلک متوقف یا کند شود.
اخیرا توجه محققان به بررسی تاثیر عصاره برخی گیاهان دارویی بر روی سرطان بیشتر 
جلب شده است. یکی از محصوالتی که عصاره آن خواص دارویی زیادی دارد کرانبری 

می باشد.
در مطالعه که توسط محققان امریکایی و کانادایی انجام شد، تاثیر عصاره کرانبری بر رفتار 
سلول های سرطانی پروستات در انسان بصورت آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت.
پس از تحت درمان قرار دادن سلول های سرطانی به ترتیب با دوزهای 10، 25 و 50 
میکروگرم بر میلی لیتر از عصاره کانبری به مدت 6 ساعت، میزان زنده ماندن سلول های 

سرطانی فوق به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد.
همچنین این عصاره توانست رشد سلولهای سرطانی و نیز بیان ژن آنها را نیز تحت تاثیر 

قرار داده و کم کند.
این نتایج نشان داد که کرانبری می تواند رفتار سلول های سرطان پروستات انسانی را 
تحت تاثیر قرار دهد و این مشاهده یافته ای ارزشمند در مورد خواص دارویی عصاره 

کانبری بود.

این مطالعه در مجله Food and Functionبه چاپ رسید.

آیاجینکوبیلوبابرای درمان
 وزوزگوش مناسب است؟

عصاره کرانبری رشدسلولهای سرطانی
پروستات راکم می کند

خبــرخبــر

American cranberry (Vaccinium macrocarpon) 
extract affects human prostate cancer cell growth 
via cell cycle arrest by modulating expression of 

cell cycle regulators 

Ginkgo biloba for tinnitus

Saw palmetto for prostate disorders.

Alpha Lipoic Acid 
ساخته  بدن  در  که  است  طبیعي  ترکیب  یک   ALA

شده است.  این ماده در خدمت عملکردهاي حیاتي 
در سطح سلولي مانند تولید انرژي است. بدن ما مي 
تواند تمام ALA هاي مصرفي و نیاز خود را تولیدکند. 
با این وجود اخیرا عالقه مندان به مصرف این مکمل 
زیاد شده اند. طرفداران ALA بر این باورند که این 
مکمل مي تواند براي درمان بیماریهایي نظیر دیابت 
و HIV مفید باشد و همچنین به سرعت در کاهش 
در   ALA از  غذایي  منابع  کند.  مي  کمک  نیز  وزن 
مخمر،گوشت اندام کبد و قلب، اسفناج، کلم بروکلي 
نشان مي  یافت مي شود. مطالعات  و سیب زمیني 
دهد که حدود 30 تا 40 درصد از دوزهاي خوراکي 
مکمل ALA جذب مي شوند. ALA اگر با معده خالي 
مصرف گردد ممکن است بهتر جذب شود.هرچند 
اثرات مکمل ALA صورت  برروي  تحقیقات کمي 
گرفته ولي بسیاري از مزایاي گفته شده هر چند کند 

ولي امکان پذیر است.

فواید بالقوه استفاده از مکملهاي اسید آلفالیپوئیک
الف( آنتي اکسیدان 

ALA یک آنتي اکسیدان است و همانطور که می دانید آنتي 

اکسیدانها بدن را در برابر آسیبهاي سلولي محافظت مي کنند.

ب( دیابت
در حالي که مطالعات هنوز پراکنده است شواهدي وجود 
دارد کهALA ممکن است حداقل دو مزیت مثبت براي 
افراد مبتال به دیابت نوع 2 داشته باشد. تعدادي از مطالعات 
نشان مي دهد که مکملهاي اسید آلفالیپوئیک ممکن است 
توانایي بدن را در کساني که انسولین براي کاهش قند 
در  دیگر  از سوی  دهد.  افزایش  کنند،  مي  تزریق  خون 
درد،سوزش،سوزن  درمان  به  براي کمک   ALA از  اروپا 
سوزن شدن و کرختي ناشي از نوروپاتي دیابتي استفاده 
مي شود. به طور خاص یک مطالعه نشان مي دهد که 
دوزهاي باالي ALA که وریدي تزریق مي شوند در درمان 

این عالئم موثر است.

ج( ایدز
ALA به عنوان یک کمک بالقوه در توقف و کاهش آسیبهاي 

ناشي از بیماري HIV و بیماریهاي کبدي پیشنهاد شده است.

د(کاهش وزن
همچنین کاربرد اخیر این مکمل براي کاهش وزن است. 
البته هنوز مدرکي وجود ندارد که ALA تا چه حد مي تواند 
در کاهش وزن انسان تاثیر بگذارد و تحقیقات بیشتر در این 

زمینه باید انجام گردد.
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در مورد نقش های 
آلفالیپوئیک اسید

روغن نعناع که از گیاه نعناع مشتق مي شود، معموال به عنوان طعم دهنده یا ALA بیشتر بدانید
در غذاها و نوشیدني ها و همچنین به عنوان ماده معطر کننده صابون 

و لوازم آرایشي بهداشتي به کار مي رود. اما روغن نعناع به 
صورت خوراکي در مکملهاي غذایي و یا به صورت موضعي 

به عنوان کرم پوست و پماد نیز در برخی جاها کاربرد دارد.
در  نعناع  روغن  کند  مي  ثابت  که  دارد  1. شواهدي وجود 

کاهش عالئم سندروم روده تحریک پذیر و سوء هاضمه کمک مي 
کند. مطالعات اولیه نشان مي دهد که مکملهاي حاوي ترکیبي از اسانس نعناع 
و روغن زیره سیاه ممکن است سوءهاضمه را نیز از بین ببرد. البته روغن 
نعناع ممکن است عوارض جانبي مانند سوزش معده را کم کند ولي شاید 
با داروهاي خاص تداخل ایجاد کند. بهمین دلیل قبل از استفاده از روغن 

نعناع حتما با پزشک خود مشورت کنید.
2. در مکملهاي غذایي، روغن نعناع ممکن است براي انواع مشکالت گوارشي از جمله سندروم روده 
تحریک پذیر، سوء هاضمه و سوزش معده کاربرد داشته باشد. هرچند شواهدي روشن وجود ندارد که 
این روش ها چندان مفید باشند، ولی از مکملهاي غذایي حاوي روغن نعناع برخي از مردم در شرایط 
مواجهه با حالت تهوع، بیماري هاي صبحگاهي، گرفتگي عضالت دستگاه گوارش فوقاني و مجاري 
صفراوي، رشد بیش از حد باکتري در روده کوچک، اسهال، گاز،سرماخوردگي،سرفه، التهاب دهان و 

گلو، عفونتهاي سینوسي و تنفسي، مشکالت قاعدگي، مشکالت کبد و کیسه صفرا استفاده مي کنند.
3. در خصوص مصرف کرم ها و پمادهاي حاوي روغن نعناع نیز برخی افراد در شرایط سردرد، 
دردهاي عضالني، درد عصب، دندان درد، التهاب دهان، خارش آلرژیک، دفع پشه ممکن است از آن 
استفاده کنند، هرچند هنوز شواهدي وجود ندارد که این را اثبات کند. عالوه بر این بخار نعناع که گاهي 

اوقات استنشاق مي شود براي درمان عالئم سرماخوردگي و سرفه یه کار مي رود.

Webmd :منبع 

سه نکته راجع به روغن نعناع
Peppermint Oil

Oregano
پونه کوهي گیاهي است که معموال در پخت و پز استفاده مي شود. روغن استخراج شده از 
برگ پونه کوهي در قدیم به عنوان دارو استفاده مي شده است. در طول قرنها این گیاه را براي 
درمان انواع بیماري از حمله نیش مار و عنکبوت، مشکالت تنفسي و مشکالت قاعدگي استفاده 
انگلهاي روده اي و عالئم آن کاربرد دارد.  ادعاها در درمان  به  بنا  پونه کوهي  میکردند. گیاه 
برخی ها از آن در شرایط نفخ، گرگرفتگي، یبوست، اسهال و خستگی استفاده می کنند. برخي 
از مطالعات آزمایشگاهي نشان مي دهد که پونه کوهي و یا اجزائ آن خواص میکروب کشي 
دارد و مي تواند برخي از میکروبهاي غذا را بکشد. اما شواهدي وجود ندارد که این گیاه بتواند 
از مسمومیت غذایي جلوگیري کند. برخي از پزشکان از روغن پونه کوهي براي درمان سندروم 

مخمر حساسیت استفاده میکنند.
روغن پونه کوهي به شکل خوراکي یا استنشاقي نیز استفاده مي شود و براي درمان بیماري هاي 
تنفسي نظیر سرفه، آسم، خناق، برونشیت کاربرد دارد. همچنین از روغن پونه کوهي به عنوان کاهش 
دهنده عفونتهاي دستگاه ادراري،سو هاضمه و سوزش معده استفاده مي شود.روغن پونه کوهي در 
درمان مشکالت پوستي نیز کاربرد دارد و استفاده مي شود. از دیگر کاربردهاي روغن پونه کوهي 

سر،زگیل،بیماري  آکنه،شوره  لثه،درد دندان و عفونتهاي پوستي درمان 
مي باشد. نکته پایانی آنکه سرفه، آسم، 

خناق، برونشیت
برگ گیاه پونه را مي توان در آب گرم 

جوشاند و مانند چاي استفاده کرد.
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پونه کوهي گیاهي با خواص فراوان
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ریزمغذی ها در گذر تاریخ
از زمان های بسيار دور، بشر به نقش تغذيه در تامين سالمت خود پی 
برده بود و به مرور در طول ساليان بعد توانست انواع تغذيه و مواد تغذيه 
ای مورد استفاده خود را طبقه بندی کرده و در نهايت به مواد غذايی ای 
دست پيدا کند که کمبود آن ها می تواند سالمتی فرد را تهديد کند. 
معروفترين مثال را در اين خصوص می تــوان کمبود ويتامين ث در 
خصوص بيماری سكوربوت دانست. همچنين کمبود ويتامين های 
گروه B  که به اين نتيجه رســيده اند که در بيمــاری های عصبی  و 
حساسيت های عصبی ميتواند تاثير داشته باشد. يا در رابطه با برخی 
بيماری ها، ويتامين E  و C که از آن ها با عنوان آنتی اکسيدان ياد می 
شــود، ميتوانند بســياری از واکنش هايی که موجب آسيب سلولی 
و آسيب بافتی شود را مهار کند. همچنين برخی از ويتامين ها مانند 
ويتامين K که در فرايند مربوط به انعقاد خــون در موارد خونريزی 
نقش دارد و برای افرادی که با کمبود ويتامين Kمواجه هستند ممكن 
است خطر آفرين باشد. اين موضوع در خصوص کمبود مواد معدنی در 
مصرف روزانه نيز صادق است. چرا که کمبود برخی عناصر می تواند 
منشا بسيار زيادی از بيماری هايی باشد. به عنوان مثال عنصر روی و يا 

سلنيوم در برخی از واکنش های ايمنی بدن نقش دارند. 
سوء استفاده از مکمل های غذایی

درباره ی استفاده از مكمل ها بايد گفت که در مرحله ی مصرف، 
اثر آن ها را به صورت واضح نميتوان رديابی و مالحظه کرد. به اين 
جهت اگر احيانا فرد مصرف کننده دچار بيماری ديگری شود يا 
اينكه ســالمت وی علی رغم مصرف مكمل ها ارتقاء پيدا نكند، 
مكمل متهم به عدم حفظ سالمتی نيســت. اين موضوع، کامال 
برخالف دارو اســت. معموال در باره ی اثر بخشی داروها ميتوان 
گفت که اثر بخشی دارو، توســط بيمار هم قابل مشاهده است. 
مثال در صورت مصرف آنتی بيوتيک ها مريــض اذعان ميدارد 
که تب کنترل شده است. اثر بخشــی برخی ديگر از داروها نيز با 
معاينات پزشكی تشخيص داده می شود، مثل اختالالت قلبی 
که با داروهای قلبی درمان می شوند، پزشک با معاينات خود می 
تواند پی ببرد که آيا دارو به ميزانی که توقع می رفت، اثر گذاشته 
اســت يا خير. برخی ديگر از دارو ها را نيز با تست آزمايشگاهی 
ميتوان اثرگــذاری آن را ارزيابی کرد و به نتيجه رســيد همانند 
داروهای وارفارين و يا قند خون. اما درباره ی مكمل ها متاسفانه 
شاخص ارزيابی واضحی موجود نيســت و اثر بخشی به سهولت 
مشاهده نمی شــود. بنابراين اطمينان از اينكه سازنده ها از مواد 
اصلی اســتفاده کرده اند و يا اينكه شــبكه ی توزيع به خوبی در 
همه ی بخش ها کار خود را انجام داده است يا خير، بسيار دشوار 
می شود. به اين جهت، بايد گفت که امكان سوء استفاده از مقوله 

مكمل های غذايی برای افراد سودجو فراهم است.
قاچاق مکمل های غذایی

مكمل ها در بحث اقتصاد دارو جايگاه ويــژه ای دارند چه در اقتصاد 
سالم دارو و چه در اقتصاد ناســالم دارو. امروزه مشخص شده است 
که مكمل ها به علت اينكه الزامی برای مصرف آن وجود ندارد و جزء 
درمان نيســت و يا اينكه کنترل قيمتی روی آن وجود ندارد، محل 
سودآوری مناسبی برای شــرکت های توليد کننده، وارد کننده و 
حتی داروخانه ها و محل های توزيع نسبت به ساير دارو هاست. اين 
موضوع  باعث می شود از طرق غير قانونی اعم از تبليغات اغواگرايانه، 
قاچاق، تقلب و ده ها شيوه ديگر، ســود های نجومی در اين حوزه به 
وجود آيد. به همين دليل بايد گفت که مكمل ها برای قاچاقيان و افراد 

سودپرست، گزينه بسيار مناسبی هستند

دکتـر سـیاهی بـا 30 سـال سـابقه ی هیئـت علمی و بـا درجـه ی اسـتاد تمـام در 
زمینه ی  کنترل دارو بر مسـند ریاسـت دانشـگاه داروسـازی تبریز نشسته است. 
بـا او در مـورد مکمـل هـای غذایـی و ضـرورت تمرکـز بـر تولیـد آن هـا بـه گفتگو 
نشسـته ایم. در این نشسـت صمیمانه، بحـث های متعـدد دیگری نظیـر معافیت 
مکمـل هـای غذایـی از مالیـات ارزش افـزوده و  همچنیـن بحـث عـوام فریبـی در 

حـوزه مکمـل هـای غذایی نیـز مطرح شـد.

دکترمحمد رضا سیاهی 
رئیس دانشگاه داروسازی تبریز

بازشناسی مکمل های غذایی
همانطور که اشاره شــد تقلبات موجود در مكمل ها از لحاظ سودآوری می تواند ضريب حذف محدودیت های غیر منطقی

بسيار بااليی داشته باشــد. در آذربايجان شــرقی با توجه به اينكه به مرزهايی از ترکيه، 
کردســتان عراق و آذربايجان نزديک اســت، بررســی هايی روی داروها و مكمل های 
مكشوفه قاچاق صورت گرفت و نشــان داد که اين اقالم ممكن است تا حدود ده درصد 
سهم بازار را در اختيار بگيرند که واقعا درصد بااليی اســت. نكته ی قابل توجه درباره ی 
اين اقالم قاچاق اين بود که تعداد بســيار زيادی از اين ها شامل مكمل ها بوند که با بسته 
بندی های شيک و برچســب های ساخت کشــورهای اروپايی و آمريكای شمالی، وارد 
کشور شده بود. از طرفی پيش از اين شاهد بوده ايم که باالی 90 درصد داروهای قاچاق 
تقلبی بوده اند. در يک بررســی بر روی مكمل های گلوکوزامين، به اين نتيجه رسيدند 
بخشــی از مكمل های گلوکوزامين محتوی حتی يک ميلی گرم گلوکزامين نبوده و يا 
اينكه ادعای انجام گرفته بر روی برچسب آن ها دقيق نيست. به نحوی که بر روی برچسب 
هزار ميلی گرم قيد شده و اين درحالی است که تنها 100 ميلی گرم را داراست. اين نشان 

ميدهد که مكمل ها ميتوانند انتخاب مناسب برای سودجويان و قاچاقچيان است.
حتی اگر شبكه های توزيع مطمئنی هم در کشور وجود داشته باشد، قاچاق ميتواند در کنار 
آن ها قرار گيرد و تشخيص داده نشود. اصطالحی که در اين ميان وجود دارد، قاچاق های قانونی 
است. که عبارت است از کااليی که مجوز های الزم را داراســت، ثبت شده  و از طريق مبادی 
گمرک وارد شده است. اما بهنگام ورود، آن را در رديف تعرفه خود معرفی نمی کنند. در چنين 
شــرايطی هم حقوق قانونی و گمرکی را کمتر پرداخت می کنند و هم بحث های سالمت و 

نظارتی را تا حدودی دور می زنند.
مکمل های غذایی و چتر سازمان های بیمه گر

در بحث مكمل ها به علت ويژگی هايی که دارند مورد تاييد بيمه نيستند و توزيع آن ها صرفا 
از طريق شرکت های پخش معتبر و فروش آن ها صرفا از طريق داروخانه ها، صورت می گيرد 
و به اين شكل، مصرف کننده می تواند با خيالی آسوده آن ها را تهيه کند. در بررسی که اخيرا 
درباره ی سهم بازار دارو در بخش خصوصی و دولتی داشتيم، دو منحنی را مورد بررسی قرار 
داديم. يكی در بخش فروش دارو درباره ی مطالبات بيمه و ديگری فروش دارو بر حســب 
گزارش خريد از شرکت ها. در نهايت اختالفی را بين اين دو منحنی شاهد بوديم. در خريد 
از شرکت ها سهم داروخانه ها افزايش نشان داده اما در مطالبات بيمه کاهش نشان ميدهد. 
تصور من اين است که بخش عمده ای از اين اختالف به سهم مكمل ها بستگی دارد. بخشی 
از دارو هايی که  جزء ليســت مورد قبول بيمه نيست. البته داروهای بسياری جز اين دسته 

هستند اما مكمل ها سهم بااليی دارند.
ضرورت توسعه سرمایه گذاری ها در تولید مکمل های غذایی 

سرمايه گذاری در حوزه مكمل های غذايی موضوع بسيار مهم و سرنوشت سازی برای صنعت 
دارويی کشور تلقی می شود. واقعيت اين است که توسعه ی توليد مكمل های غذايی، از نظر 
تكنيكی، کار دشواری نيست و نياز به ماشين آالت فوق العاده و دانش چندان پيچيده ای ندارد. 

به اين جهت فرصت بسيار مغتنمی  است که شرکت های توليدی بايد به آن توجه کنند. 
از سوی ديگر به دليل هزينه ی نسبتا بااليی که مكمل ها ممكن است برای خانوارها 

داشته باشــند بايد  از يک طريق مطمئن و با قبول 
مسئوليت مشخص و ثبت  شــده نسبت به اين 
مســئله توجه شــود که يكی از اين راهكارها، 

توسعه صنعت داخلی است. 
نكته ديگری که در اين ميان وجود دارد اين است 

که به هر حال به مواد موثره مكمل های توليد داخل، 
بهتر می توان اطمينان کرد. چرا که نظارت بيشتر 

و قوی تری می توان نســبت به آن صورت داد. 
بنابراين سالمت مردم حكم می کند که توليد 
مكمل های غذايی با سرعت و شدت بيشتری 

در کشور دنبال شود.
مکمل های غذایی و مکمل های دارویی

مكمل های غذايی از نظر من اصطالح درستی نيست. اگر مكملی جزء 
گروه های غذايی است مثل گروه ويتامين ها، چه اثر درمانی داشته باشد 
و چه اثر پيشگيری کننده باشد وقتی به صورت شكل دارو در می آيد، 
به نظر من داروست. اين به آن معناست که وقتی ويتامين ث تبديل به 
کپسول شد و شكل دارويی گرفت، بايد آن را جزء دارو دانست و مكمل 
دارويی اســت. به طور کلی می توان گفت که فراورده ای که در شرکت 

داروسازی و به فرم دارو توليد می شود مكمل دارويی است. 
البته سخت گيری های مقرراتی و نظارتی که درباره ی دارو استفاده می شود، در بحث مكمل ها 
به مراتب ساده تر است. به همين لحاظ بر روی مكمل ها قيد می شود که اين فرآورده به منظور 
پيشگيری، درمان و تشخيص بيماری نيست. به اين معنی که اين محصول صرفا قرار است که 

به سالمتی فرد کمک کند. 
معافیت مکمل ها نسبت به مالیات ارزش افزوده 

نظر بنده اين است که درباره ی توليد داخل بايد اين مورد انجام گيرد. تا بتوان به عنوان يک مزيت 
درنظر گرفته شود تا بتوان حمايت از توليد داخل را به معنای واقعی کلمه نشان دهيم. 

گسترش تبلیغات مکمل های غذایی و دارویی 
سخت گيری هايی درباره ی تبليغات توسط اداره کل مربوطه انجام می گيرد. اما بايد گفت که 
تبليغات اگر جنبه ی اطالع رسانی داشته باشد، بدون اشكال است و ميتوان نقش مكمل ها را 
در حفظ و ارتقاء سالمت به عوام شناساند. ولی مساله اين است که بسياری از برنامه های اطالع 
رسانی، از حد و مرز خود جلو تر رفته و وارد فاز تبليغات و القای مصرف می شوند. يا اينكه اهدافی 
همچون القای علمی بودن را دنبال می کنند. شاهد هستيم که در برخی تبليغات، ابتدا موضوع 
علمی رامورد بحث قرار می دهند که گاهی نيز ارتباط مستقيمی با محصول ذکر شده ندارد و 
سپس به صورت مشخص درباره ی محصول مورد نظر صحبت شده و اين محصول مورد تبليغ 

قرار ميگرد. 
اطالع رسانی بايد به نحوی انجام گيرد که به صورت شفاف اطالعات علمی را به مخاطب انتقال 
دهد. بسياری از مكمل ها تحت عنوان درمانی نيستند و به عنوان درمان های جانبی در نظر 
گرفته می شوند. اطالع رسانی اگر منطبق بر يک نقشه راه و ضابطه مند صورت بپذيرد، در هيچ 

کجا مشكل ساز نيست. 
فرهنگسازی

متاسفانه گاهی اوقات شاهد آن هستيم که مردم به کيفيت مكمل های غذايی توليد داخل 
اطمينان الزم را ندارند. آن ها تصور می کنند که اگر مكمل توليد داخل با قيمت پايين تر عرضه 
می شود، پس خواص مورد نياز را دارا نيست. در صورتی که اين ذهنيت، کامال خطا است. در 
برخی از کشور ها هزينه ی ساخت و توليد مواد اوليه بســيار باالست. عالوه برآن هزينه های 
مالياتی وگمرکی نيز افزوده شده و باعث به وجود آمدن قيمت باال برای يک فراورده وارداتی می 

شود که در نهايت در مقايسه با فراورده توليد داخل هزينه بسيار باالتر است. 
افزایش مشوق ها برای ورود بخش خصوصی 

واقعيت اين است که سرمايه گذاری در بخش توليد دارو از نظر اقتصادی، يک سرمايه گذاری 
ديرجواب ده تلقی می شود. يعنی بازه زمان برای جوابگويی آن بسيار طوالنی تر از ساير صنايع 
است. ضمن اينكه ميزان سرمايه گذاری نيز در اين صنعت بايد زياد باشد تا به نتيجه آن بتوان 
اميدوار بود. به همين دليل ورود به اين حوزه ممكن  است برای سرمايه گذار بخش خصوصی 
چندان جذاب نباشد. به عبارت روشن تر، سود دارو برای سرمايه گذار خصوصی، قانع کننده 
نيست و در نهايت گريزی وجود ندارد جز شــرايطی که امروز در صنعت ما حاکم شده است. 
يعنی سهم بخش دولتی در زمينه دارو سازی ها بيشتر شده است. 
تا زمانی که ســود دارو در زمينه توليد پايين است 
بخش خصوصــی تمايل دارد تــا در زمينه ی 
بازرگانی و تجارت دارو فعاليت داشــته باشد. 
در واقع مشــوق های ورود بخش خصوصی 
بايد بيشتر شود و ســاختارهای ورود بخش 

خصوصی بايد تقويت شود.
حمایت از تولید تحت لیسانس

اما موضوع حائز اهميت ديگر، ضرورت توسعه 
توليــد در داخل کشــور با لحاظ شــرايط تحت 
ليسانس اســت. به اين منظور توليد يک فراورده در 
داخل کشور و تحت نظارت يک کمپانی معتبر خارجی 
و صاحب دانش فنی انجام گيرد. اين موضوع برای شرکت 
های داروسازی ميتواند موجب ارتقاء کيفيت شود. زيرا برای 
اينكه بتواند داروی تحت ليسانس را با کيفيت مطلوب توليد 
کند، مجبور به ارتقاء کيفيت در همه ی بخش هاســت که در 
نهايت باعث پيشرفت شرکت اســت. اين موضوع می تواند به 
چرخه ی اقتصاد دارو کمک کند و بحث پيشرفت های هر چه 

بيشتر در زمينه ی داروسازی گردد.

متاسفانه گاهی اوقات شاهد آن 
هستیم که مردم به کیفیت مکمل های 

غذایی تولید داخل اطمینان الزم را 
ندارند. آن ها تصور می کنند که اگر 
مکمل تولید داخل با قیمت پایین تر 

عرضه می شود، پس خواص مورد نیاز 
را دارا نیست
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به عنوان یک استاد در مدیریت اقتصاد دارو و یکی 
از مدیران صنعتی مجرب، چــرا اعتقاد دارید که 
صنایع دارویی ایران درتوسعه؛به بن بست نزدیک 

شده اند؟
جامعه داروســازی کشــورما، جامعه کوچكی اســت با 
دستآوردهای بزرگ که بخشی از اين دستآوردها درحوزه 

توليد و صنعت داروسازی؛ نمايان است.
در همين حــال نبايــد فراموش کــرد که »توســعه ی 
مداوم«اساس »تداوم توليد« اســت و هر توسعه و حرکت 
روبه جلويی است که اگر متصل به برنامه بعدی نباشد، قطعاً 

به سكون،ايستايی و توقف منتهی خواهد شد.
مثال خوبــی که برای ضرورت توســعه مــداوم در بخش 
توليد می توان زد، مثال دو امدادی اســت، چرا که در عمل 
و براســاس قواعد دانش اقتصاد، اثبات شده که هر توسعه 
مقدمه و آغاز توسعه ديگر است، لذا همان طوری که در دو 
امدادی؛ اگر دونده ای سهم خود را بدود و به هدف و مقصد 
خود برســد؛ ولی دونده ی هم تيمی وی در آن جا نباشــد، 
حرکت تيم دوندگان متوقف می شــود، اگر هر توسعه ايی 

هم به توسعه بعدی متصل نشــود، قطعاً به سكون منتهی 
خواهد.

البته نبايد فراموش کرد که محرک توسعه؛ بازار است، چرا 
که اساس توليد؛ نيازمندی های بازار است.

لذا از نقطه ای که بازار مورد هدف هــر توليدی )مثل دارو( 
به اشباع می رســد، آن گاه دو راه حل بيشتر باقی نمی ماند، 
»گسترش بازار«؛ يا توليد »محصوالت جديد«، اّما اتفاقی 

ديگری در فضای کلی صنايع دارويی کشور رخداده است.
يعنی زمانی که بازار کشور به داروهای رايج و با فرمول های 
ساده تر، نياز داشته، توســعه صنايع دارويی هم رونق الزم 
را داشته اســت، اّما از زمانی که بازار کشــور برای اين گونه 
داروها به حد رفع کامل نياز رسيده، صنايع دارويی ما کمتر 
توانستند و يا خواستند که به سمت گسترش بازار و يا توليد 

محصوالت نوين بروند.
چرا این گونه شــد؟ یعنی چرا صنایع دارویی کمتر 
به سوی صادرات و تولید محصوالت دارویی نوین، 

حرکت نمودند؟!
دارو در امنيــت غيرعامل و اقتدار ملی نيز نقشــی تعيين 

کننده داشته و دارد.
لذاپس از پيروزی انقالب اســالمی جهت حرکت صنايع 
دارويی برای دولتمردان، متخصصان و فعاالن عرصه صنايع 
دارويی کاماًل مشخص بود، توليد برای رفع نياز بازار داخلی؛ 
اين موضوع باعث شد کارخانه های داروسازی موجود در آن 
زمان رشد نموده و يا کارخانه های جديدی احداث شوند و 
دانش و امكانات خوبی در خصوص داروســازی، در کشور 
ايجاد شــود، تا جايی که به جرات می توان صنايع دارويی 
حال حاضر کشور را؛ يكی از ثمرات و اثرات ارزشمند انقالب 

اسالمی دانست.
اين درايت شــكل گرفته در کل نظام دارويی و حرکت ملی 
ناشی از اين عقالنيت در بخش صنايع دارويی؛جواب داد و 
صنعت دارويی ما توانست اکثر نياز دارويی کشور را برآورده 
نمايد، اّما علی القاعده اين برنامه توسعه اوليه، بايد به برنامه 
توســعه ثانويه ای متصل می شد که متاســفانه اين اتفاق 

)آن گونه که بايسته بود(، به وقوع نه پيوست.
به اعتقاد من؛ از آن مقطعی که ما توانســتيم نياز کشــور 
به داروهای رايــج را تامين کنيم، تداوم برنامه ی توســعه 

اگر صنعت دارویی نوآور و برون گرا نشود به بن بست می رسد
در گفت و گوی اختصاصی  با دکتر حمیدرضاجمشیدی مطرح شد؛

صنعـت دارو بایـد یـاد بگیرد کـه مّتکی بـه خـودش باشـد و بتواند در مسـیر توسـعه حرکـت کندو 
ایـن یادگیـری از برون گرایی و نـوآوری حاصـل خواهد شـد، لذا اگـر صنایـع دارویی مـا نتوانند از 
ظرفیت های خـود برای تولید محصـوالت نوین و سـپس تقویت صـادرات اسـتفاده نمایند، قطعًا 

وضعیـت موجـود آنها را بـه بن بسـت خواهد کشـاند.

صنايع دارويی کشــور می توانســت »همطرازی با رقبای 
بين المللی« باشد که نشد.

یعنی صنایع دارویی کشــور به صرف نبودن یک 
برنامه )مثل هم ترازی با رقباء بین المللی(، از توسعه 
مطلوب جا ماند؟ اساساً این برنامه را چه نهادی باید 

تعریف می کرد؟ دولت یا صاحبان صنایع دارویی؟!
اين مساله؛ موضوع پيچيده و چند بُعدی ست.

مولفه های مختلفی هم در ايجاد ايــن وضعيت، يعنی در 
خود ماندگی )يا رضايت صنايع دارويی به بازارهای داخلی و 

داشته های درون مرزی(، موثر بود.
نمی توان گفت کدام تک عامل در ايجاد آن نقش داشــت و 
يا اين که عامل مهم؛ موجب توقف توسعه و يا بهتر بگوئيم 

رخداد »بن بست توسعه ای مطلوب« اين صنايع شد.
تحوالت اين چنينی و تغيير فضای کســب و کار، يک شبه 
ايجاد نمی شــود که مديران صبح روز بعد با شرايط جديد 

مواجه شوند و الجرم بنشينند و چاره انديشی نمايند.
اکثر تحــوالت کالن محيطی به مرور شــكل می گيرند، 
لذا کمتر احساس می شــوند، به همين دليل هم هست که 
امروزه در دانش مديريت، )خصوصاً مديريت صنعتی(؛ بر 

»آينده پژوهی« و حّتی »مهندسی آينده« تاکيد می شود.
لذا در بيان چرايی عدم شــكل گيری توسعه ثانويه صنايع 
دارويی کشــور؛ فرض کنيد کارخانــه A داروی رايجی را 
توليد می کرده و با حاشيه سود و شرايط مطلوب خود به بازار 
)نيازمند( داخلی می فروخته است، چند سال بعد کارخانه

Aهم به دليل کشش بازار؛ همين محصول را توليد کرده، 
قطعاً کارخانه A به دليل آن که سهمی از بازار قبلی خود را 
با ورود رقيب جديد، از دســت نداده، خيلی نگران نشده، تا 
اينكه کم کم کارخانه های ديگری وارد بازار شده اند و رقابت 

برای سهم گيری از بازار داخل، به تدريج شروع شده است.
در اين مرحله هم؛ هنوز کارخانه  A وحّتی B با مشكل جدی 
رو به رو نشده اند، زيرا توان رقابتی بهتری داشته اند، )مثاًل با 
کاهش قيمت فروش به پخش ها توانسته اند، سهم خود را 
حفظ کنند(، اّما حاال که 20 کارخانه تا ســه برابر نياز بازار؛ 
همين محصول را توليد می کنند، ديگر مساله تغيير يافته 
و همه ی اين کارخانه ها )به درجات مختلف( تحت »فشار 

اشباعی بازار« قرار گرفته اند.
سياست گذاران دارويی کشــور هم از اين موضوع ناراحت 
نشده و نيستند، زيرا ماموريت آنان تامين داروی مورد نياز 
کشور با حداقل قيمت و حداکثر کيفيت و تداوم دسترسی 
است که اتفاقاً اين ماموريت در بازار اشباع شده از توليدات 

داخل، بهتر هم تامين می شود.
بنابر اين نمی توان گفت که دولت مقصر بوده و يا صنعت، آن چه 
مهم بوده و انجام نشده، پيش بينی و چاره انديشی برای مقابلع 
با رخداد طبيعی بروز اشباع بازار و پيآمدهای آن بوده است )که 

متاسفانه کمتر به آن پرداخته شده است(.
جنابعالی فرمودید که وقتی بازار محصولی با اشباع 
مواجه می شــود، دو راه وجود دارد یکی توســعه 
صــادرات و دیگری تولید محصــوالت نوین، چرا 
کارخانه های دارویی ما به ســمت صادرات حرکت 

ننمودند؟!
صادرات دارو )خصوصاً داروهای ژنريک رايج و يا پرمصرف 
که عمده ی توليــدات دارويی مارا تشــكيل می دهد(، به 
راحتی امكان پذير نيســت. پيچيدگی های خاص خود را 

داراست.

دارو محصولــی راهبردی اســت، پس در وهله نخســت 
مبادالت آن به تعامالت بين کشورها بســتگی دارد، دارو 
محصولی است حياتی، بنابراين مساله کيفيت و دارا بودن 
تائيديه های معتبر جهانی، بر موضوع قيمت عمدتاً ارجح 
است، دارو محصولی است که توسط مصرف کننده نهايی 
انتخاب نمی شود، لذا موضوِع فهرست های دارويی کشورها 
نيز در صادرات حايز اهميت می شود، دارو محصولی است 
که دارای نظامات خاصی اســت، بنابراين موضوع انطباق 
نظام های دارويی کشورها با يكديگر هم مطرح است، سوای 
اين موارد بحث ثبت و معرفی دارو و هماهنگی و داشــتن 

برنامه برای صادرات نيز حائز اهميت است.
لذا به شــخصه اعتقاد دارم که در فصل نوين توسعه صنايع 
دارويی کشــور، راه حل نوآوری منتهی به انطباق داروهای 
ايرانی با رقباء خارجی، بر افزايش کّمی صادرات ارجح است.

نگاهی به وضعيت تبادالت دارويی ما با جهان؛اين موضوع را 
به خوبی اثبات می کند.

صادرات دارويــی ما به لحاظ وزنی باالســت، ولی از جهت 
ارزشی و مبلغی بســيار کم ارزش است، برعكس واردات ما 
به جهت تعدادی و وزنی بسيار کم حجم است،ولی به جهت 
قيمتی بســيار گران قيمت، تا آن جا که از 14 هزار ميليارد 
تومان ارزش بازار دارويی کشور، يک سوم آن سهم داروهای 
وارداتی می شــود، درحالی که از نظر تعدادی اين داروها، 
فقط 3 تاحداکثر 4 درصد از ســهم بازار دارويی کشور ما را 
به خود اختصاص داده اند و اين يعنــی جا ماندگی صنايع 
دارويی ما؛ از توليــد داروهای با ارزش افــزوده باال که بايد 

جبران شود.
لذا صنايع دارويی کشــور در تداوم توســعه خود،چاره يی 
جزء هدف گــذاری توليد داروهــای نوين بــا ارزش باال و 
حجم پايين و حضور در بازارجهانــی و همطرازی با رقبای 

خارجی،ندارند.
البته وقتی می گوئيم همطرازی با رقباء خارجی، نبايد در 
اولين گام؛ کمپانی های بزرگ چنــد مليتی دارو را متصور 
شويم. هدف گذاری اوليه ما می تواند تامين نيازهای داخلی 
و منطقه ای به داروهای نوين با دانش باال باشــد، سپس به 

گام های بعدی فكر نموده و اين قدم ها را برداشت.

در مقطع کنونی؛ موضوع اصلی؛ تغيير رويكرد و نگاه و درک 
اين واقعيت است که ديگر نمی توان با توليد همان داروهای 
رايج و قديمی؛ به تداوم کار صنعت دارو در درازمدت اميدوار 

بود.
شــما فکر می کنید صنعت دارو یی ذاتــا قادر به 

همترازی با رقباء خارجی خود هست؟
چرا نباشد؟!

صنايع دارويی ما نيمی از مسير را که نهادينه سازی دانش، 
فنآوری و بينش صنعتی الزم برای توليــد دارو بوده را طی 

نموده است، چرا نتوانيم ديگر مسير را طی نمايد؟
موضوع »ما می توانيم« در صنايع دارويی،)برای ســاخت 
داروهای با ارزش تر(، يک حقيقت کاماًل واقعی است، فقط 

به باور، برنامه ريزی، درک و حرکت نيازمند است.
باور اينكه صنايع دارويی ما برای توسعه و رونق، راه ديگری 
جزء روزآمدی در توليد و محصول ندارند، قبول اين واقعيت 
که توان الزم در داخل برای آغاز اين عصر از توسعه صنعت 

دارو وجود دارد.
البته در کنــار اين اعتقــادات، بايد برنامه هايــی هم برای 
هم افزايــی و توانمندســازی واحدهای صنايــع دارويی و 
درنهايت آغاز حرکت به ســمت، توليد داروهای با دانش و 

ارزش باالتر، ترسيم نمود و با جِديت اين برنامه ها را اجرا کرد.
آن گاه خط سيری در صنايع دارويی شكل می گيرد که ما را 

قطعاً به هدف »همترازی با رقباء خارجی« می رساند.
گــروه دارویی برکت بــا 25 شــرکت تابعه، اگر 
بزرگترین )هولدینگ( دارویی کشور نباشد، قطعًا 
دومین گروه دارویی است، اقدامات »برکت« برای 
توسعه مبتنی بر نوآوری و همترازی با رقباء خارجی 

چه بوده است؟!
همين االن در گروه برکت، ده ها قلم داروی »آنتی کنسر« 
)ضدسرطان( توليد می کنيم و بخش مناسبی از نياز دارويی 
کشــور به اين داروها را برطرف کرده ايم، وارد حوزه توليد 
داروهای با تكنولوژی باال )High Tech( هم شــده ايم، 
ضمن اين که از چندين ســال قبل تمامی واحدهای تازه 
تاســيس ما، با هدف توليد محصوالت نوين با فنآوری های 

جديد، برنامه ريزی شده اند.
البته اين موارد؛ بخشــی از اقدامات درون گروهی ما برای 

آغاز دوران جديد توسعه صنايع دارويی بوده است.
ما بنا به رسالتی که داريم، هم راستا با ابالغيه های »اقتصاد 
مقاومتی« و »ســالمت«، بايد اقداماتی را هــم برای کل 
صنعت دارويی کشــور، )به خصوص در راســتای تقويت 
بخش خصوصی(، برمی داشتيم که البته به حّد توان خود، 

برداشته ايم.  
به این که گروه دارویی برکت برای توانمندســازی 
بخش خصوصی چه اقداماتی انجام داده، باز خواهیم 
گشــت، اّما ســوال مهمّ تری که قبل از آن ایجاد 
می شود این است که چرا »برکت« واحدهای خود را 
به بخش خصوصی واگذار نمی کند؟ می خواهیم این 
سوال را بپرسیم که قبل از ابالغیه اقتصاد مقاومتی، 
ابالغیه اصل 44 در سال 1385 صادر شد، چرا این 
ابالغ )که اساس آن خروج بخش های غیرخصوصی 
از بنگاه داری است( را مّد نظر قرار نداده اید؟ به طور 
خالصه به نظر جنابعالی؛ آیااساساً خصوصی سازی 

حّتی بر حمایت از بخش خصوصی؛ اولویت ندارد؟
سوال بســيار خوبی است!. اين که پرسيده شــود الويت با 

صادرات دارویی ما به لحاظ وزنی 
باالست، ولی از جهت ارزشی 
و مبلغی بسیار کم ارزش است، 

برعکس واردات ما به جهت تعدادی 
و وزنی بسیار کم حجم است،ولی به 

جهت قیمتی بسیار گران قیمت

اشباع بازار اشباع بازار 
هم ترازی با رقبای خارجیهم ترازی با رقبای خارجی
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تقويت بخش خصوصی است يا خصوصی سازی؟! زيرا اخيراً 
شاهديم که بسياری از همكاران، مدام عنوان می کنند که 

خصوصی سازی شرط اول برای توسعه صنعت دارو است.
من از ايــن همــكاران )که اکثــر آنان تجربــه مديريت 
شــرکت های دارويی غيرخصوصی را هم دارند(، ســوال 
می کنم، موج اول توســعه صنايع دارويی در کشور چگونه 

حادث شد؟
آيا غيراز اين بود که ابتدا شــرکت های دولتی و عمومی کار 
توليد و توسعه صنعت داروســازی را آغاز نمودند و سپس 
مسير حضور بخش خصوصی درصنايع دارويی هموار شد 
و ســرمايه گذاران بخش خصوصی وارد اين عرصه شده و 
مالكيت و مديريت برخی شــرکت های دارويی را برعهده 

گرفتند؟.
ضمن آن که در خصوصی سازی بحث توان بخش خصوصی 
هم مطرح اســت، آيا صنايع دارويی خصوصی ما هم اينک 

توان جذب صنايع دارويی بخش غيرخصوصی را دارند؟
با نگاهی به آمارنامه دارويی کشور، درمی يابيم که بيش از 
170 واحد توليدی دارويی به مرحله بهره برداری رسيده اند 

که نامشان در فهرست دارويی آمده است.
از اين تعداد نزديک به 65 شــرکت )کــه عمدتاً خصوصی 

هستند(، تقريباً توليدی ندارند.
از 105واحد باقی مانده؛ دوسوم خصوصی و فقط يک سوم 
غيرخصوصی اند، اّما ســهم بخش غيرخصوصی )به رغم 
تعداد کمتر( درســت برعكس اســت، يعنی دوسوم سهم 
توليد از آن يک ســوم واحدهای غيرخصوصی است و فقط 

يک سوم بازار در اختيار بخش خصوصی است.
می توان به وضوح دريافت که بخش خصوصی ما هنوز به بلوغ 

کامل برای هدايت کل صنايع دارويی کشور نرسيده است.
البته شاهد رخدادهای خوبی در ســال های اخير بوده ايم 
و اکنون چنــد گروه دارويی در بخش خصوصی به شــكل 

مناسبی در حال فعاليت هستند، اّما اين کافی نيست.  
ضمــن آن کــه مــا در مجموعــه برکــت مســير 
خصوصی ســازی را هم آغاز نموده ايم، اّما نه به صورت 
واگذاری های يكباره از نــوع واگذاری هايی که منتهی 
به تعطيلی کارخانه های موفق و اســتفاده از ســايت و 

زمين های آن ها شد.
مساله دارو؛ مساله حساسی است، نمی توان کارخانه های 
داروســازی فعال را به اســم خصوصی ســازی بــه افراد 
سرمايه گذاری فروخت که هدف آنان، بازده سريع سرمايه 

از طريق خريد و فروش زمين و ابينه است.
لــذا مــا مســير تدريجــی بــورس و شــراکت را برای 
خصوصی سازی و دميدن روح ابالغيه اصل 44 در مجموعه 

خود؛ انتخاب نموديم.
در حال حاضر تمامی شرکت های فعال شده و سودده برکت 
)حّتی خود شرکت هولدينگ برکت( به بورس پيوسته اند 
و اتفاقاً عمدتاً بازده و عملكرده خوبــی )خصوصاً به لحاظ 

شفافيت و تحقق اهداف مالی(، دارند.
ضمن آن که از هر شــراکت مفيدی استقبال کرده ايم، چه 
شراکت در ســاخت و يا مالكيت و چه در توليد قراردادی، 
بنابراين ما هم به خصوصی ســازی اصولــی اعتقاد داريم، 
اّما در همين حال معتقديم که نــوع مديريت مهم تر از نوع 

مالكيت است.
اشاره داشــتید به این که گروه دارویی برکت ضمن 
آن که خود را در مســیر توســعه قرارداده، برای 

توانمندسازی بخش خصوصی هم اقداماتی انجام 
داده اســت، بخشــی از این اقدامات را توضیح 

می دهید؟.
مجموعه برکت برای خود؛ دو رسالت ملی و سازمانی قائل 
است و بر همين اســاس هم اقدامات و رويكردهای خود را 

تنظيم می کند.
در سطح درون سازمانی، »مديريت توسعه  محور« در واقع 

شالوده ی کار شرکت های اين گروه بوده و هست.
در ســتاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره(؛ تنها بخشی که 
تمامی درآمدهای آن دوباره بــه همان بخش باز می گردد، 
همين بخش دارويی اســت، اين موضوع يعنی بازگشــت 
سود به سرمايه گذاری مجدد، تقريباً در هيچ جای ديگری 
در کل بخش صنعت کشــور )چه بخــش خصوصی و چه 
بخش غيرخصوصی اعّم از دارويــی و غيردارويی(، صورت 

نمی گيرد.
از اين سرمايه های ايجاد شده از گردش کاری شرکت های 
دارويی مجموعه؛مواردی نظير: توليد داروهای ضدسرطان، 
هورمونی و آنتی ديابت و ســاير داروهــای نوين خصوصاً 
داروهای مبتنی بر نانوتكنولوژی و بيوتكنولوژی، توليد مواد 
اوليه و داروهای ارزشمند )با حجم کم و ارزش باال(، برپايه 
فنآوری های نوين وامثال آن پيگيری شــده است، تا آن جا 
که شــرکت های جديد برکت،همگی در عرصه های نوين 

دارويی پی ريزی شده اند.
در سال های اخير قراردادهای مناســبی را با کمپانی های 
معتبر دارويی جهان، برای توليد مشــترک و ايفای نقش 

منطقه ای اين کمپانی ها، منعقد نموده ايم.
در ســطح ملی و برای هموارســازی راه توسعه مطلوب 
صنايع دارويی نيز؛ ما اقدامات مهمی داشته ايم که شايد 
مهم ترين آن ها ساخت شهرک صنعتی- دارويی برکت و 
توليد مواد اوليه دارويی با الويت مواد اوليه اســتراتژيک 

بوده است.
البته متاســفانه برخی به اين اقدامات )خصوصاً ســاخت 
شــهرک صنعتی- دارويی(، دانسته و ندانســته اتهامات 
را وارد می کنند، حّتی تالش اخير ما برای تبديل شــهرک 
صنعتی- دارويی برکت به منطقه آزاد اقتصادی را گرفتن 

نوعی امتيازخاص عنوان می کنند و يا اين که شهرک را فاقد 
امكانات )مثاًل آب(، عنوان داشته و يا می گويند که ساخت 
اين شهرک، برای برکت يک پروژه اقتصادی است، )يعنی 
هدف ما اين بوده که شهرک را بســازيم و بفرشيم تا از اين 
ساخت و ساز، سودی عايد مجموعه گردد!!(، اين شايعات 
زمانی می توانست درست باشــد  که ما کل شهرک دارويی 
برکت را در انحصار خود نگه  می داشتيم، درحالی که شرايط 
ورود به اين شــهرک برای همه )حّتی شــرکت های زير 
مجموعه خود شرکت سرمايه گذاری دارويی برکت(، کاماًل 

يكسان است.
ضمن آن که به اذعان تمامی متخصصان و پيشكســوتان 
صنايع دارويــی )از دو بخش خصوصــی و غيرخصوصی( 
که از نزديک اين شــهرک را بازديد کرده انــد، اين پروژه 
)به عنوان يک شهرک صنعتی مختص دارو(، يک شهرک 
منحصربه فرد در کل کشور است که از امكانات منحصر به 

فردی)حّتی مآزاد بر نياز(، برخوردار است.
ضمناً ما با دعوت های متعدد از فعاالن حوزه صنايع دارويی و 
اعضاء هيات مديره تشكل های دارويی )به عنوان منتخبان 
صنوف دارويی(، اثبات کرده ايم که به شــدت عالقه منديم 
بخش خصوصی وارد اين شــهرک شــود و از امكانات آن 

بهره مند گردد.
البته نه برای ايجاد کارخانه های توليدی متفرقه و يا توليد 
داروهای چند نســل قبل، بلكه برای توليد داروهای مورد 
نياز حال و آينده کشــور و قابل عرضه و رقابت درســطوح 
منطقه ای و جهانی، زيرا ما اراضی اين شــهرک را با همان 
قيمت تمام شده، واگذار نموده و از اين پس نيز )به واجدين 
شرايط(، با همان قيمت تمام شده، واحدهای آن را واگذار 

خواهيم کرد.
مـا اعتقـاد داريـم کـه ايـن شـهرک محلـی بـرای 
صنايـع  در  بخش خصوصـی  تقويـت  و  هم افزايـی 
دارويـی و زمينه سـاز توسـعه مطلـوب ايـن صنعـت 
راهبردی اسـت، لـذا امكانات وسـيع و قيمت مناسـب 
ايـن شـهرک را فقـط در اختيـار متقاضيانـی قـرار 
خواهيـم داد کـه بـرای ورود بـه شـهرک »برکـت«، 
رويكـرد متناسـبی بـا ايـن اهـداف داشـته باشـند.

خوشبختانه تاکنون هم قطعاتی که از اين شهرک توسط 
چندين شــرکت معتبر داخلی و خارجی شــده است، در 
همين راستا بوده و نشانگر موفقيت اين طرح ملی در توسعه 

صنايع دارويی کشور است.
درپایان اگر عالقمند به طرح مســاله ای هستید، 

بفرمائید.
در ميان تمامــی صنايع مبتنی بر دانــش، صنايع دارويی 
مزيت و نقطه اتكاء بخش صنعت کشــور است.لذا حوزه و 

عرصه ی مهمی است که قابليت پيشرو بودن را داراست.
اّما در همين حال نبايد از خاطر دور کرد که دستآوردهای 
ارزشمند اين صنايع در صورتی برای فردای کشور پا برجا 
خواهد ماند که مــا لزوم روزآمــدی آن را از همين امروز 

درک کنيم.
همان گونه کــه نبايد فرامــوش کنيم که بنيــان اقتصاد 
مقاومتی اتكاء حداکثری بر داشته های داخلی است. لذا بايد 
با کمک هم و بدون تفّرق و تفرقــه، در يک فضای همدلی 
و همراســتايی، به فكر شــتاب دادن به فرآيند توسعه اين 

صنايع حياتی باشيم.

 نمی توان کارخانه های داروسازی 
فعال را به اسم خصوصی سازی به 

افراد سرمایه گذاری فروخت که هدف 
آنان، بازده سریع سرمایه از طریق 
خرید و فروش زمین و ابینه است

مقدمه
همـه مـی دانيم کـه صنعت پخـش و توزيع به عنـوان يكی 
از صنايـع واسـط و حلقـه ارتباطی بين عرضـه و تقاضا بوده 
و بـا افزايـش چشـمگير سـطح ارتباطات، به هم پيوسـتگی 
اقتصاد بين المللی، دسترسـی سـريع مشـتريان به اطالعات 
کاال و خدمـات فعلـی و جديـد و به طبـع آن ايجاد نيازهای 
جديـد مصـرف و ...، صنعـت پخـش را بيـش از گذشـته به 
عنـوان يـک صنعـت غيرقابـل انـكار در عرصـه بين الملـل 
نمايـان سـاخته اسـت و با داشـتن سـهم 8 الـی 9 درصدی 
از درآمـد ملـی کشـورها، نقشـی کليـدی و زيرسـاختی در 

اقتصاد کشـورها دارد. 

در کشـورما نيـز، قدمـت صنعت پخش به بيش از 60 سـال 
می رسـد و بطـور ميانگيـن 8% از درآمـد ملـی کشـورمان 
مربـوط بـه ايـن صنعـت می باشـد. قابـل توجـه می باشـد 
کـه از سـالهای بعـد از انقـالب، رشـد صنعت توزيع بسـيار 
شـتابزده و سـريع بوده اسـت بطوری که تعداد شـرکت های 
پخـش از حـدود 10 شـرکت در اوايـل انقـالب بـه بيش از 
4000 شـرکت تا سـال های جاری رسـيده اسـت.اين رشـد 
صنعـت توزيـع در حـوزه کمی بوده و رشـد کيفـی صنعت 
توزيـع تا حـدودی مغفول مانده و دارای عارضه هايی اسـت 

کـه در ذيـل به بعضـی از آنهـا پرداخته می شـود:

عارضه های صنعت توزیع
- وجود نگاه سنتی مديران کالن کشور در 

حوزه صنعت پخش
- تعدد بسيار باالی شرکت های پخش دارو 

و ايجاد رقابت ناسالم 
- عدم وجود راهبردهای کالن در حوزه 

صنعت توزيع
- عدم دسترسی سريع به اطالعات مورد 

نياز و طبقه بندی شده با توجه به پراکندگی 
جغرافيايی شرکت های پخش

- وجود فرايندهای سنتی و زمان بر در 
صنعت توزيع کشور

- عدم توجه به رويكرد سيستماتيک 
- توزيع و عدم سيستمی يكپارچه و معين
- عدم توجه به الگوبرداری از شرکت های 

خارجی، موفق صنعت و بومی سازی آن
 - عدم استفاده از نيروهای کارآمد و ارتقای 

دانش و تخصص آنها
- عدم توجه به بهره وری فرآيندهای موجود 

و انجام امور تكراری و يا بی اهميت و بعضا 
موازی.

- عدم توجه به مديريت زمان و هزينه
- عدم بهره برداری مناسب از منابع سخت 

و نرم سازمان
- عدم تحليل بازار و شناسايی المان های 

مهم بازاريابی جهت کاميابی در اين صنعت
- عدم وجود سيستمی برای تضمين 

کيفيت در تمامی مراحل و سطوح سازمانی 
- عدم توجه به کارايی تشكيالت سازمانی و 

گستردگی بی رويه ی آن
هـای  عارضـه  ايـن  اکثريـت  بـه  آمـدن  فائـق  بمنظـور 
 ERP فوق الذکـر، نيـاز به اسـتقرار سيسـتمی جامـع مانند
بـه منظـور رصد کليـه فعاليت های محصولـی و خدماتی به 

شـدت احسـاس می شـود. طبـق تعريـف ويكـی پديـا، 

توزیع

مهندس امیر ابراهیمی
سرپرست و عضو هیات مدیره شرکت پخش هجرت

 ERP ضرورت استقرار سیستم
در صنعت توزیع

اشباع بازار 
هم ترازی با رقبای خارجی

ابزارنوین مدیریت
توسعه صنعت پخش
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ERPشـامل طيـف وسـيعی از فعاليت هـای مختلفی اسـت که به بهبـود عملكرد 
يک سـازمان منتهی می شـود و تمـام داده هـا و فرايندهای يک سـازمان را در يک 
سيسـتم نرم افـزاری و در قالـب يـک بانـک اطالعاتـی بصـورت پيوسـته، منظـم و 

دقيـق مديريـت می نمايد.
ERP مخفـف Enterprise Resource Planningبـه معنـای برنامه ريـزی 
منابـع سـازمان اسـت، هـدف آن ايجـاد يـک سـامانه ی يكپارچـه اطالعاتـی بـه 
منظـور اسـتفاده در تمامـی سـطوح و بخش هـای سـازمانی بطوريكـه بـا تعريـف 
سـطح دسترسـی مشـخص امـكان گزارش گيـری و جمـع آوری اطالعـات واحـد 
و يكپارچـه ای فراهـم گـردد. همچنيـن بـه کمـک آن می تـوان بـا دسترسـی بـه 
طيـف اطالعاتـی طبقه بنـدی شـده و واحد به بهتريـن نتايج دسـت يافت. صنعت 
پخـش نيـز کـه بعنوان يكـی از صنايع مطـرح در حوزه کسـب و کار مطرح اسـت 
بـا مسـائل مختلفـی از قبيـل کنتـرل موجـودی، تناسـب ميـان عرضـه و تقاضا و 
مديريـت زنجيـره تاميـن خـود مواجـه می باشـد که بيـش از پيـش نيـاز آن را به 
يـک سيسـتم يكپارچـه مسـجل می کنـد. در ادامه سـعی می گردد بطـور اجمالی 

بـه مزايـا و معايـب سيسـتم برنامه ريـزی منابـع سـازمان ERP پرداخته شـود:

ERP مزایا و معایب سیستم
از مزايای استقرار ERP می توان به موارد ذيل اشاره کرد:

گسـترش رصـد: يكـی از مزيـت هـای مهـم ايـن سيسـتم فراهـم آوری رصـد 
وسـيعی از صنعـت می باشـد بديـن معنا که بدون مشـاهده جريـان کاال در درون 
و بـرون سـازمان نمـی تـوان تصميمـات صحيح اتخاذ کرد. با اسـتفاده از سيسـتم 
يكپارچـه تمامـی توزيـع کنندگان قـادر خواهند بـود وضعيت فرآينـدی و جريان 
کاال هـا را در هـر زمـان از شـروع تـا پايان زنجيـره تامين رصد کننـد. رصد لحظه 
بـه لحظه زنجيره تامين در نحوه سـازماندهی سيسـتم توزيع، آگاهی از مشـكالت 
و اجـرای اقـدام پيشـگيرانه برای جلوگيـری از بزرگ شـدن آن و اتخاذ تصميماتی 

بـا اطمينـان و قاطعيـت کمک شـايان توجهـی می کند.

بهبـود مدیریـت موجودی: يكـی از اهـداف اصلی صاحبـان کسـب و کار برای 
پيـاده سـازی سيسـتم ERP کنتـرل سيسـتماتيک موجـودی و رهايـی از روش 
سـنتی اسـت. ايـن سيسـتم قادر اسـت کـه اطالعـات مربوط بـه هـر کاال در انبار 
را مشـخص و وضعيـت فعلـی آن در زنجيـره تامين را نشـان دهـد همچنين برای 
اتخـاذ تصميم گيـری در خصـوص نقطـه سـفارش، آگاهـی از تاريخ انقضـا کاالها، 
موجودی هـای منفـی بسـيار مفيد می باشـد. اين سيسـتم نه تنها منجـر به بهبود 
مديريـت موجـودی می شـود بلكـه بـرای خدمات رسـانی به مشـتری بسـيار مفيد 

می باشـد.

برنامـه ریـزی تقاضا: يكـی از مزايـای مهم اسـتفاده از سيسـتم ERP مديريت 
تقاضـا مـی باشـد بدين معنـا که با توجه بـه داده های ثبت شـده در اين سيسـتم 
و رفتـار مصرف کننـده مـی تـوان بـه راحتـی نقطـه سـفارش را بدسـت آورد. اين 
مهـم منجـر به عدم از دسـت دادن مشـتری در زمـان تامين کاال يـا خدمات مورد 

درخواسـتی می شود.

گـزارش دهـی صحیح:ايـن سيسـتم بمنظـور اخـذ گـزارش صحيـح در زمـان 
مناسـب بخصـوص زمـان تصميم گيری هـای مهـم مديريتـی بسـيار کاربـرد دارد و 
اطالعـات ارزشـمندی را در خصوص محيـط درون و بيرون سـازمانی ارائه می دهد.

مکانیـزه کـردن گـردش کاال:ERP امـكان برنامه ريـزی و جريـان کاال را بـه 
کاربـران خـود می دهـد بديـن صـورت کـه در هـر لحظـه امـكان برنامه ريـزی در 
تمامی سـطوح سـازمان را با در اختيار گذاشـتن اطالعات مناسـب درونی و برون 

سـازمانی فراهم مـی آورد.

از مشكالت پيش روی سيستم ERP می توان به موارد ذيل اشاره داشت:
عـدم انطباق پذیـری کارکنان:کارکنـان عموما بـا تغيير مخالفت مـی کنند و 
عالقـه مند هسـتند کـه روند کار قبلـی خود را پيـش بگيرند. سيسـتم ERP نيز 
از ايـن قاعده مسـتثنی نيسـت بديـن معنی که برای پياده سـازی آن در سـازمان 
تمامـی ذی نفعـان در تـالش بـرای نقـض آن مـی باشـند. فرهنگ سـازی در اين 

خصـوص کاری مشـكل اسـت که بايسـتی با مديريـت صحيـح آن را پيش برد.
طوالنـی مدت بودن زمـان نصب: پياده سـازی اسـناد و فرآيندهای سـنتی يا 
انتقـال و تطابـق دادن اطالعـات نـرم افزارهای جزيره ای سـازمان به يک سيسـتم 
يكپارچـه عمدتـا بسـيار زمـان بـر اسـت و انتظار دسـتيابی بـدان در زمـان کوتاه 

ميسـر نيست.

هزینـه هـای پنهان:هزينـه هـای پنهانـی در خصـوص پيـاده سـازی نـرم افزار 
وجـود دارد؛ کـه عمدتـا صاحبـان کسـب و کار پيـش از اقـدام به خريـداری آن را 
ناديـده و در زمـان اجـرا بـا آن روبـرو مـی شـوند. هزينـه هايـی از قبيـل: آموزش 
کارکنـان و ذی نفعـان و اجرايی سـازی فرآيند های جديد و بهبود يافته، سفارشـی 
سـازی برخـی از مـاژول هايـی کـه در برنامه وجود ندارد اما مورد اسـتفاده کسـب 
و کار می باشـد، اسـتخدام نيروی انسـانی متخصص برای حفظ و نگهداری ماژول 
های سفارشـی شـده، ترکيب داده های سيسـتم ERP با داده های سيسـتم های 
خارجـی بـرای کسـب و کارهايی که نيازمند تحليل بسـيار می باشـند مشـاوره از 

زمـان تولد سيسـتم تا زمـان نامعلوم.

10 شرکت برتر ERP در شرکت های توزیع در جهان
شـرکت هـای نـام آشـنای مختلفـی از ديـر بـاز بمنظـور خدمـت رسـانی در اين 
حـوزه تاسـيس گرديده انـد کـه هـر يـک از آنهـا بسـتر نرم افـزاری را بـا ويژگـی 
هـای منحصـر بـه فـرد ارائـه مـی دهنـد کـه در ادامه بـه هر يـک از آن ها اشـاره 

می گـردد.
در ادامـه بـه معرفـی ده شـرکت برتـر در حـوزه ERP کـه در عرصـه بيـن الملل 
خـوش درخشـيده انـد اشـاره می گـردد. اين شـرکت هـا بترتيب حجـم کاری از 

بـزرگ بـه کوچـک عبارت انـد از:
SAP:بـه جـرات مـی توان اذعـان کرد که در حوزه ERP اين شـرکت با داشـتن 
24 درصـد سـهم بـازار بعنـوان رهبر بـازار فعاليـت می کند. در خصـوص مديريت 
موجـودی و گزارش دهـی آن ايـن سيسـتم بسـيار قـوی می باشـد امـا در حـوزه 

مديريـت ارتبـاط با مشـتری نسـبت بـه اوراکل ضعيف تر می باشـد.
Oracle: شـرکت Oracle درسـت در تعقيب شرکت SAP با داشتن 12درصد 
سـهم بـازار اسـت و رتبـه دوم را بـه خـود اختصاص داده اسـت. موفقيت شـرکت 
Oracle در طراحـی مناسـب مديريـت ارتبـاط بـا مشـتری می باشـد حـوزه ای 
کـه در آن شـرکت SAP ضعـف دارد. همچنيـن در حـوزه هـای مديريـت منابـع 
انسـانی، مالـی، گـزارش دهـی و آناليـز قـوی عمـل می کند امـا حـوزه ی کنترل 
موجـودی نسـبت بـه SAP ضعـف دارد و توانسـته اسـت شـهر SAP را در ايـن 

حـوزه کسـب کند.
Infor ERP for Distribution:يـک سيسـتم ابـر تخصصـی می باشـد که 
 Infor .در ساده سـازی فرآيندهـای کسـب و کار و مديريت هزينه ها کاربـرد دارد

بـا دارا بـودن 6درصد از سـهم بـازار در رتبه سـوم اين بازار قـرار دارد.
Sage’s ERP X3:يـک پكيـج مناسـب نرم افـزاری برای بيزنـس های کوچک 
و متوسـط کـه در حـوزه هـای مديريت انبار، تخصيـص و منابع موجـودی، قيمت 
گـذاری و مديريـت ترفيـع و خدمـات فـروش مناسـب مـی باشـد امـا در حوزه ی 
مديريـت ارتبـاط با مشـتری ضعف دارد اين شـرکت 6درصد از سـهم بـازار را ازآن 

خود کرده اسـت.
Microsoft Dynamics:دارای سـهم قابـل توجه در بازار می باشـد و بيشـتر در 
حوزه کسـب و کارهای متوسـط و کوچک کاربرد دارد. از قابليت های آن می توان به 
قابليت رديابی اطالعات، اسـتفاده از ارزهای مختلف و سـهولت اسـتفاده اشاره کرد اما 

در خصـوص کنترل موجودی هيچ ماژولی در نظر گرفته نشـده اسـت.
Epicor:بسـته هـای مختلـف نـرم افـزاری ارائـه مـی دهـد کـه يكـی از نـام 
آشـناترين آن هـا مـی توان به بسـته هـای Prophet21 و Eclipse اشـاره کرد. 
ايـن نـرم افـزار قابليت های متنوعـی در حوزه های مالـی، توزيع، مديريـت انبار و 

کنتـرل موجـودی، مديريـت ارتبـاط بـا مشـتری و... ارائه مـی دهد.
IFS:يـک محصـول کامل ERP می باشـد که بر اسـاس نيازهـای توليدکنندگان 
و توزيـع کننـدگان طراحی شـده اسـت. امـا در حـوزه مديريت ارتباط با مشـتری 
بـه خصـوص ارزيابـی 360 درجـه مشـتريان ضعـف دارد. همچنين سـرعت پايين 
پـردازش آن نيـز يكـی ديگـر از شـكايت هايی اسـت کـه در ايـن خصوص بـر اين 

بسـته نرم افزار وارد شـده اسـت.
QAD  : تمرکـز بيشـتر آن بـه توليـد کننـدگان مـی باشـد تـا توزيـع 
کننـدگان، امـا سيسـتم ERP جامعی را بـا توجه به نيـاز توزيع کنندگان 
از قبيـل مديريـت موجـودی ارائـه می دهـد. از ضعـف هـای اين سيسـتم 
می تـوان بـه سيسـتم گزارش دهـی، کاربـری سـنگين و رصـد مشـتريان 

کرد: اشـاره 
NetSuite Distribution Edition: يـک مجموعـه کامـل مبتنـی بـر ابـر 
می باشـد کـه در کسـب و کارهـای متوسـط مفيـد می باشـد همچنين بـه منظور 

رشـد سـريع و يكپارچه توزيع کنندگان، 
تجـارت الكترونيـک، حسـابداری، اجـرا 
مـورد  بـا مشـتری  ارتبـاط  مديريـت  و 
بسـته  ايـن  می گيـرد.  قـرار  اسـتفاده 
نرم افـزاری قـادر بـه ارائـه صـورت هـای 
غيـر  امـا  می باشـد  نيـز  هزينه-فايـده 
سـرعت  کاربـری،  رابـط  بـودن  حسـی 
پاييـن پـردازش بعنـوان مـوارد اعتراض 

مشـتريان گـزارش شـده اسـت.
يكپارچــه  سيســتم  يــک   :Syspro
ــک  ــای کوچ ــب و کاره ــا کس ــب ب مناس
ــات  ــر سفارش ــد ب ــا تاکي ــط ب ــا متوس ت
ــد و  ــد تولي ــت فرآين فروشــندگان، مديري
کنتــرل موجــودی امــا در حــوزه مديريت 
ــد. ــف می باش ــتری ضعي ــا مش ــاط ب ارتب

گزارش هــای  آخريــن  طبــق  بــر 
 2017 ســال  در  حاصلــه  بين المللــی 
 ERP وضعيــت ســهم بــازار صنعــت
می باشــد. شــماره 2  شــكل  بصــورت 

ERP مقایسه شرکت های ارائه دهنده
در ايـن قسـمت ويژگی هـای هـر يک از 
و  بررسـی  مـورد  نرم افـزاری  بسـترهای 
مقايسـه قـرار می گيـرد. ايـن ويژگی هـا 
شـامل توانايـی مديريـت آنها در گوشـی 
موبايـل، بخـش منابـع انسـانی، بخـش 
مالـی،  مشـتری،  بـا  ارتبـاط  مديريـت 
فنـاوری اطالعـات، انبـار و... می باشـد.

نتیجه گیری
ميـزان  گرديـد  سـعی  مقالـه  ايـن  در 
يكپارچـه  هـای  سيسـتم  اهميـت 
برنامه ريـزی منابـع سـازمان در صنعـت 
توزيـع مورد بررسـی قـرار گيرد.با توجه 
بـه مسـائل مذکـور يكـی از المان هـای 
مهـم در پيشـرفت و بهبـود بهـره وری 
پخـش  صنعـت  در  فعـال  شـرکت های 
وجـود نرم افـزار ERP اسـت تـا بتـوان 
زنجيـره تاميـن را بـه خوبـی مديريـت 
کـرد. بـه همـان ميزانـی کـه اسـتقرار 
ERPدر ايـن صنعـت حياتـی می باشـد 
انتخـاب صحيـح نرم افـزار مـورد نيـاز با 
توجـه بـه مقتضيـات سـازمان بايسـتی 
همـواره مـورد توجه قرار گيرد. بايسـتی 
بـر اسـاس شـاخص های محيـط دور و 
نزديـک از قبيـل انـدازه کسـب و کار، 
واحدهـای سـازمانی درگير، انـدازه بازار 
و... تصميم گيـری صحيحی در خصوص 
انتخـاب آن صـورت پذيـرد کـه در اين 
اشـاره  بدان هـا  گرديـد  سـعی  مقالـه 

. گردد
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ــای  ــوزه ه ــه در ح ــت ک ــی اس ــه کاالهاي دارو از جمل
مختلــف اعــم از تحقيــق و پژوهــش، توليــد و صنعــت، 
توزيــع و پخــش و همچنيــن از لحــاظ ميــزان اثرگذاری 
و دوری از عــوارض ناخواســته، متكــی بــه کيفيــت 
ــاور اســت کــه بــراي  آفرينــی اســت. بــر پايــه هميــن ب
رســيدن بــه هــدف کيفيــت مطلــوب دارو، برنامــه های 
مــدون بهبــود کيفيــت مــد نظــر سياســتگذاران اســت 
ــددی وابســته اســت.  ــای متع ــه ه ــه مولف ــه ب ــه البت ک
ــن  ــرای تضمي ــر ب ــده نگ ــع و آين ــام جام ــتقرار نظ اس
ــن کاالی  ــا اي ــب ب ــای مرت ــوزه ه ــت دارو در ح کيفي
ــد  ــاي تولي ــت داروه ــد کيفي ــي توان ــتراتژيک، م اس
ــا  ــه را ارتق ــرده و ســطح ســالمت جامع ــاال ب داخــل را ب

دهــد. 
مطالعه بالینی

خوشــبختانه در ســالهای اخيــر گام هــای موثــر و 
ــای  ــدی ه ــطح توانمن ــاء س ــرای ارتق ــمندی ب ارزش
ــد  ــوآوری و تولي ــق، پژوهــش، ن کشــور در حــوزه تحقي
دارو و همچنيــن مكمــل هــای غذايــی و دارويــی 
ــاره  ــم درب ــاز داري ــا ني ــه م ــت. البت ــده اس ــته ش برداش

ــه ی  ــيم. هزين ــته باش ــتری داش ــز بيش ــت تمرک کيفي
ــكوفايی در  ــه ش ــا ب ــم ت ــد بپردازي ــم باي ــر را ه ــن ام اي
ــی  ــات بالين ــث مطالع ــيم. بح ــی برس ــت داروي صنع
ــه  ــه گون ــد ب داروهــا موضــوع بســيار مهمــی اســت. باي
ای برنامــه ريــزی شــود کــه بتوانيم در مســير پيشــرفت 
قــدم برداريــم و بتوانيــم داروی توليــدی کشــورمان را به 
کشــورهای ديگــر صــادر کنيــم. کيفيــت دارو بايــد بــه 
ــر کيفيــت  ــد ب ــی بتوان حــدی باشــد کــه پزشــک ايران
داروی ايرانــی مانــور دهــد و از داروی ايرانــی بــرای 
درمــان بيمــاران خــود تمــام قد دفــاع کنــد. بحــث ورود 
تكنولــوژی نيــز حائــز اهميــت اســت. سياســت خارجی 
درپيــش گرفتــه شــده ازســوی دولــت يازدهــم مبنــی 
بــر تقويــت تعامــل جهانــی باعــث شــكل گيــری فضای 
ــی  ــی و صنعت ــاط علم ــراری ارتب ــرای برق ــب ب مناس
درحــوزه ی داروســازی شــده اســت تاجايــی کــه 
درديدار هيــات هــای گوناگــون خارجی،وزيربهداشــت 
ــره  ــی مذاک ــای اصل ــی ازاعض ــوان يك ــه عن ــواره ب هم
ــای  ــذاری ه ــرمايه گ ــث س ــوردارد. بح ــده، حض کنن
ــه  ــد ب ــی توان ــی م ــای خارج ــرکت ه ــا ش ــترک ب مش

ورود دانــش فنــی و تكنولــوژی توليــد بــه داخــل کشــور 
ــد. ــايانی کن ــک ش کم

محصوالت خارجی
ــه  ــد ک ــی دهن ــح م ــراد ترجي ــن حــال، برخــی اف ــا اي ب
ــی  ــی خارج ــی و غذاي ــای داروي ــل ه ــا مكم از دارو ي
اســتفاده کننــد و نمــی تــوان بــر ايشــان خــرده گرفــت. 
ــكالت  ــه از ش ــد ک ــی دهن ــح م ــه ترجي ــور ک همانط
خارجــی يــا خــودروی خارجــی اســتفاده کننــد. 
ــت  ــر کيفي ــی اگ ــه حت ــتند ک ــرادی هس ــا اف ــن ه اي
ــم  ــد، بازه ــبی باش ــه مناس ــی، در رتب ــول ايران محص
ــد از  ــه نباي ــا اســت. البت ــه آن ســوی مرزه نگاهشــان ب
ايــن نكتــه غافــل بــود کــه بــه هــر حــال ممكــن اســت 
ــا  ــد و دقيق ــازگار نباش ــراد س ــی اف ــه برخ ــک دارو ب ي
ــد  ــر، هرچن ــازی ديگ ــرکت داروس ــر از ش داروی ديگ
ــی  ــتند، ول ــان هس ــه يكس ــواد اولي ــوع م ــر ن ــه از نظ ک
ــر  ــد. بهت ــری ده ــواب بهت ــخص ج ــن ش ــدن اي روی ب
ــح  ــال توضي ــک مث ــر ي ــا ذک ــوع را ب ــن موض ــت اي اس
ــود  ــی ش ــه م ــا تهي ــادی ه ــه از قن ــيرينی ک ــم. ش دهي
ــول  ــه فرم ــا ک ــيرينی ه ــن ش ــد. اي ــر بگيري را در نظ

بیمار باید بتواند به کیفیت فراورده های تولید داخل، اطمینان پیدا کند
کیفیت آفرینی، شرط موفقیت

دکترسید مهدی سجادی
دبیر انجمن داروسازان ایران

ــدم  ــم گن ــا ه ــه آن ه ــواد اولي ــد م ــود درص ــش از ن ــد. بي ــده ای ندارن ــی پيچي خيل
و شــكر و روغــن اســت کــه تقريبــا در همــه آن هــا يكســان اســت؛ امــا شــما بيــن دو 
ــه  ــد ک ــد. هرچن ــاهده می کني ــت را مش ــاوت کيفي ــوح تف ــادی به وض ــگاه قن فروش
ــم  ــدارد. دارو ه ــی وجــود ن ــا تفاوت ــور و پخــت آن ه ــا و شــكل تن ــه آن ه ــاده اولي در م
ــاس تر  ــتر و حس ــيار بيش ــش بس ــه پيچيدگی هاي ــه اينك ــت به اضاف ــه اس همين گون
ــد  ــژه ای دارن ــه عمــل آوردن دارو تخصــص وي ــا در ب اســت. بعضــی شــرکت ها در دني
ــا  ــه م ــت يافته اند. آنچ ــی دس ــن ويژگ ــه اي ــه ب ــه چگون ــدارد ک ــر ن ــم خب ــی ه و کس
ــه  ــن ب ــا اي ــراه دارد؛ ام ــک دارو را هم ــات ي ــوح الزام ــم به وض ــد کني ــم تولي می تواني
معنــای آن نيســت کــه از واردات دارو بــی نيــاز هســتيم و بايــد بيمــار ايرانــی را مجبــور 
کنيــم کــه حتمــا از داروی توليــد داخــل مصــرف کنــد. يكــی از شــاخص های مهــم 
در نظــام بهداشــت و درمــان، بحــث دسترســی آســان بــه دارو اســت. بيمــار بايــد هــر 
وقــت نيــاز بــه دارو داشــت، بتوانــد بــدون دغدغــه غيــر منطقــی، بــه دارو دسترســی 

ــد. ــته باش داش
ــه  ــت ک ــور، آن اس ــارج کش ــای خ ــيل ه ــتفاده از پتانس ــرای اس ــا ب ــی از راهكاره يك
ــا شــرايط تحــت  ــد مــی شــوند، ب ــران تولي ــی کــه در داخــل اي ــا و مكمــل هاي داروه
ــكالت  ــه مش ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــوند.هر چن ــد ش ــی تولي ــرکتهای اصل ــانس ش ليس
ــای  ــم وجــود پتانســيل ه ــی رغ ســالهای گذشــته در حــوزه اقتصــاد، متاســفانه عل
ــن  ــايد در اي ــد و ش ــه باي ــان ک ــم آنچن ــته اي ــور، نتوانس ــل کش ــوب در داخ ــيار خ بس
ــارت و  ــود نظ ــا وج ــا ب ــا قطع ــم، ام ــام دهي ــبی انج ــذاری مناس ــرمايه گ ــه س زمين
کنتــرل کيفيــت دقيــق از ســوی شــرکت مــادر، محصــوالت اينچنينــی مــی تواننــد 
کيفيــت مناســبی داشــته و تفاوتی بــا فــراورده هــای اصلــی در آن ها مشــاهده نشــود. 
بنابرايــن کشــور بايــد ايــن مســير را تســهيل کنــد و امــكان توليــد تحــت ليســانس را 

ــازد. ــم س ــی فراه ــای خارج ــرکت ه ــارکت ش ــا مش ب
کیفیت بدون رقابت محقق نمی شود

ــان داده  ــی نش ــه جهان ــه تجرب ــت ک ــز آن اس ــاس ني ــم و حس ــيار مه ــه بس ــک نكت ي
کــه کيفيــت بــدون رقابــت رشــد نمــی کنــد. اگــر صنايــع داخلــی، رقيــب خارجــی 
ــا را  ــت کاالی آن ه ــور اس ــده مجب ــرف کنن ــه مص ــل اينك ــه دلي ــند، ب ــته باش نداش
مصــرف کنــد، از فــروش کاالی خــود اطمينــان پيــدا خواهنــد کــرد و هميــن تضمين 
ــی را  ــعه کيف ــد و توس ــرای رش ــزه ب ــود و انگي ــی ش ــت کاال م ــت کيفي ــروش، آف ف
ســرکوب مــی کنــد. در واقــع بايــد اذعــان کــرد کــه بهتريــن مشــوق ارتقــاء کيفيــت، 

ــت. ــوازن اس ــی و مت ــری منطق ــت پذي رقاب
در حــوزه دارو، عــالوه بــر مباحــث بــاال، يكــی از عواملــی کــه منجــر بــه کاهــش انگيزه 
ــه در  ــی ک ــت. از آنجاي ــذاری اس ــث قيمت گ ــده، بح ــت ش ــود کيفي ــرای بهب ــا ب ه
کشــور مــا قيمــت دارو تحــت نظــارت دولــت اســت و هيــچ شــرکت داروســازی اجــازه 
نــدارد کــه ســر خــود اقــدام بــه افزايــش قيمــت دارو کنــد، طبيعتــا صنايــع دارويــی 
ــه دنبــال افزايــش کيفيــت محصــوالت خــود نيســتند. چــرا کــه نمــی  ناخواســته ب
تواننــد هزينــه هــای آن را از طريــق افزايــش قيمــت محصــول خــود تامين کننــد. اين 
ــرای شــرکت هــای داروســازی، ســاز  ــی اســت کــه در همــه کشــرهای دنيــا ب درحال
ــت  ــه ازای کيفي ــای تشــويقی اســت و ب ــر ابزاره ــی ب ــذاری مبتن ــای قيمت گ و کاره
ــق  ــو از طري ــد و از آن س ــاال ببرن ــود را  ب ــه قيمــت محصــول خ ــد ک ــازه دارن ــر اج باالت
ــا آســيب اقتصــادی از ايــن  ــد ت ــزار بيمــه، بيمــاران تحــت پوشــش قــرار مــی گيرن اب

طريق بــه مصــرف کننــده وارد نشــود. اگــر تفكــر مبتنی بــر بهبــود کيفيــت در صنايع 
دارويــی توســعه پيــدا کنــد و سياســتگذاران بــاور داشــته باشــند کــه توليــد، توزيــع و 
رقابتــی امــروز، تنهــا از طريــق بهبــود کيفيــت حاصل می  صــادرات دارو در دنيــای فرا
ــرای مانــدگار شــدن فعاليــت هــای اقتصــادی، بــه جــز ارتقــاء  شــود و هيــچ راهــی ب
ــه  ــی ک ــر قيمت ــه ه ــدارد، شــرکت ها ب ــده وجــود ن ــت مصــرف کنن ــت و رضاي کيفي

ــد.  ــازی می کنن ــان را پياده س ــاء کيفيتش ــای ارتق ــده برنامه ه ش
برايــن اســاس مــا بايد تــالش کنيــم کــه داروهــای توليــد داخــل بــه حداکثــر کيفيت 
ممكــن دســت پيــدا کننــد. توليــد دارو در داخــل کشــور منجــر بــه تضميــن امنيــت 
روحــی و روانــی بيمــاران مــی شــود کــه کمبــود دارو در کشــور روی نخواهــد داد. ايــن 
امنيــت روحــی مــی توانــد بهتريــن مكمــل بــرای تقويــت روحــی و آرامــش خانــواده 
باشــد کــه نگــران داروی بيمــار خــود نباشــند و البتــه بايــد يک درصــدی از بــازار را هم 
در اختيــار برندهــای خارجــی گذاشــت کــه توليدکننــدگان داخلــی در فضــای رقابت 

ــه اين هــا نزديــک شــوند. کيفيــت داروهايشــان ب
داروخانه ها را دریابید

عــالوه بــر بحــث کيفيــت داروی توليــد شــده، بايــد توجــه داشــت کــه داروخانــه 
ــدون  ــام ســالمت ب ــان اســت و نظ ــره درم ــم زنجي ــای مه ــه ه ــی از حلق ــز يك ني
ــا توليــد داروهــای  ــه هــای ســالم و توانمنــد، حتــی ب در اختيــار داشــتن داروخان
ــف شــده دســت  ــش تعري ــداف از پي ــه اه ــد توانســت ب ــم نخواه ــت، بازه باکيفي
پيــدا کنــد.  ارتقــاء توانمنــدی هــای داروخانــه هــا بايــد بــه عنــوان يــک 
اســتراتژی پايــدار مــد نظــر دولتمــردان باشــد. دولــت بايــد دســت از برنامه هــای 
ــای  ــرح داروخانه ه ــوان ط ــا عن ــه ب ــه ک ــر آنچ ــا نظي ــه ه ــا داروخان ــوازی ب م
ــن  ــا اي ــا ب ــه م ــه مواجه ــن اســت ک ــت اي ــردارد. واقعي ــت، ب ــی شــهرت ياف گياه
مقولــه از جنــس دلســوزی، آينده نگــری و صيانــت از دســتاوردهای نظــام 
ــی  ــت. نگران ــی نيس ــع صنف ــرف مناف ــه ص ــچ وج ــوع، بهي ــت و موض ــی اس داروي
ــام  ــوند و نظ ــاز ش ــت مشكل س ــن اس ــه ممك ــت ک ــتفاده هايی اس ــت سوءاس باب
ــن  ــا اي ــد. م ــارج کن ــه خ ــورت گرفت ــای ص ــذاری ه ــل گ ــور را از ري ــی کش داروي
ــم و در ســه ســال  ــرده اي ــط مطــرح ک ــا ســازمان هــای ذی رب ــا ب موضــوع را باره
ــذاری ســازمان  ــات و حضــور در جلســات شــورای سياســت گ گذشــته در مكاتب
غــذا و دارو مرتبــا اعــالم کــرده ايــم تاســيس داروخانــه طبيعــی و ســنتی 
ــای  ــاماندهی عطاريه ــنتی و س ــب س ــعه ط ــت توس ــه در جه ــج وج ــه هي را ب
ــف  ــرد و تعاري ــوازی در عملك ــه م ــک موسس ــوان ي ــا بعن ــته و تنه ــود ندانس موج
ــردرگمی  ــی و س ــات داروي ــه خدم ــده ارائ ــم زنن ــر ه ــود ب ــای موج داروخانه ه
ــن  ــراف را در اي ــاد و انح ــوی فس ــايه دومين ــا س ــد. م ــی کن ــی م ــاران تلق بيم
ــددی جهــت ســاماندهی  ــای متع ــع راه ه ــم. در واق ــی بيني ــه وضــوح م ــه ب برنام
ــده  ــذا و دارو پيشنهادش ــرم غ ــازمان محت ــا در جلســات کارشناســی س عطاری ه
ــای  ــی و فراورده ه ــای گياه ــازار داروه ــت ب ــعه و تقوي ــبب توس ــد س ــه می توان ک
ــری  ــر ســهم گي ــری نظي ــداف ديگ ــی رســد اه ــه نظــر م ــی ب ــی شــود. ول طبيع
ــت  ــره ای پش ــای زنجي ــه ه ــدازی داروخان ــا راه ان ــود ي ــای موج ــه ه از داروخان
ــا  ــالغ ايــن آييــن نامــه وجــود دارد. بنابريــن وظيفــه خــود مــی دانيــم ب ــرده اب پ
ــا تاســيس  ــه صــد ســال فعاليــت، مخالفــت شــديد خــود را ب پشــتوانه نزديــک ب

ــم. ــالم کني ــا اع ــه ه ــن داروخان اي
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دکتر فهیمه سهیلی پور
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

دانشیار دانشگاه و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی و چاقی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

کمبود ریز مغذی ها قبل و بعد از جراحی باریتریک

امـــروزه چاقـــی ) OBESITY(  کـــه در بالغيـــن بـــا شـــاخص تـــوده 
بدنـــی )BMI(  بزرگتـــر يـــا مســـاوی 30KG/M2 و در کـــودکان 
ـــاوی  ـــا مس ـــر ي ـــورت BMI بزرگت ـــه ص ـــان ب ـــال و نوجوان ـــاالی دوس ب
ــطح  ــود، در سـ ــی شـ ــف مـ ــس تعريـ ــن و جنـ ــنتايل سـ ــر سـ 95 بـ
 Chromic illness جهانـــی بـــه عنـــوان يـــک بيمـــاری مزمـــن يـــا

مطـــرح مـــی شـــود. 
ـــال و 42  ـــون بزرگس ـــدود 500 ميلي ـــای WHO ح ـــار ه ـــاس آم ـــر اس ب
ـــور  ـــود دارد. در کش ـــان وج ـــاق در جه ـــال چ ـــر5 س ـــودک زي ـــون ک ميلي
ـــاق  ـــراد چ ـــروه اف ـــودکان در گ ـــن و 17% ک ـــدود 35% بالغي ـــكا ح آمري

ـــوند. ـــی ش ـــدی م ـــه بن طبق
 BMI ـــه ـــا ک ـــی از آنه ـــر گروه ـــی، زي ـــه چاق ـــال ب ـــن مبت ـــان بالغي در مي
بزرگتـــر يـــا مســـاوی 40KG/M2دارنـــد يـــا آنهـــا کـــه عـــالوه بـــر 

ــی  ــم چاقـ ــوارض مهـ ــاوی 35 از عـ ــا مسـ ــر يـ ــتن BMI بزرگتـ داشـ
ـــی  ـــش چرب ـــاال، افزاي ـــون ب ـــار خ ـــوع 2، فش ـــت ن ـــاری دياب ـــد بيم مانن
ـــت  ـــه رعاي ـــش وزن ب ـــرای کاه ـــه ب ـــد، چنانچ ـــی برن ـــج م ـــون و... رن خ
توصيـــه هـــای تغذيـــه ای يـــا رژيـــم مناســـب، ورزش و فارماکوتراپـــی 
ــا  ــک يـ ــی باريتريـ ــام جراحـ ــد انجـ ــند، کانديـ ــداده باشـ ــخ نـ پاسـ

جراحـــی متابوليـــک بـــرای کاهـــش وزن هســـتند.
هـــر چنـــد جراحـــی باريتريـــک موثرتريـــن روش پايـــدار در کاهـــش 
ــا کمبـــود  ــته شـــده، امـ ــار چاقـــی مفـــرط دانسـ ــاران دچـ وزن بيمـ
ــاق  ــی اتفـ ــت پـــس از جراحـ ــن اسـ ــه ممكـ ــا کـ ــت هـ ميكرونوترينـ
ـــود  ـــه وج ـــار ب ـــرای بيم ـــده ای ب ـــكالت عدي ـــت مش ـــن اس ـــد ممك بيافت
ـــی  ـــد جراح ـــرات مفي ـــر اث ـــكالت ب ـــن مش ـــا اي ـــه عمدت ـــا ک ـــا آنج آورد. ت
ــی  ــام جراحـ ــی از انجـ ــه کلـ ــار را بـ ــده و بيمـ ــب شـ ــک غالـ باريتريـ

پشـــيمان مـــی کنـــد!
ـــرايطی  ـــط در ش ـــی فق ـــن جراح ـــام اي ـــه انج ـــت ک ـــر اس ـــن خاط ـــه همي ب
ـــم  ـــک تي ـــط ي ـــل توس ـــد از عم ـــل و بع ـــار قب ـــه بيم ـــود ک ـــی ش ـــه م توصي
کامـــل و چنديـــن متخصـــص بـــه خوبـــی تحـــت نظـــر قـــرار گيـــرد. 
ـــراح  ـــا ج ـــک Bariatrician ي ـــم ي ـــن تي ـــه در راس اي ـــت ک ـــی اس طبيع
ـــه،  ـــن تغذي ـــامل متخصصي ـــم ش ـــر تي ـــم ديگ ـــزا مه ـــرار دارد و اج ـــی ق چاق
ـــدد و  ـــص غ ـــوق تخص ـــا ف ـــت و ي ـــک، اندوکرينولوژيس ـــناس، روانپزش روانش
ـــد و  ـــوارش و کب ـــص گ ـــوق تخص ـــا ف ـــت ي ـــم، گاستروانترولوژيس متابوليس

ـــت.  ـــی اس ـــكی ورزش ـــن پزش ـــز متخصصي ني
ـــا  ـــر ب ـــكان ديگ ـــط پزش ـــار توس ـــه بيم ـــت ک ـــاص الزم اس ـــرايط خ در ش
ـــت  ـــه دق ـــا ب ـــی آن ه ـــرات کارشناس ـــت و نظ ـــا ويزي ـــص ه ـــاير تخص س

اعمـــال شـــود. 
ـــص  ـــی  و باالخ ـــه وزن و چاق ـــه اضاف ـــال ب ـــاران مبت ـــه بيم ـــه ک ـــن نكت اي
مبتاليـــان بـــه چاقـــی مفـــرط علـــی رغـــم دريافـــت کالـــری بيـــش 
از حـــد، حتـــی پيـــش از عمـــل جراحـــی نســـبت بـــه افـــراد بـــا وزن 
نرمـــال بـــه صـــورت شـــايع تـــری مبتـــال بـــه کمبـــود بســـياری از 
ـــت  ـــی اس ـــاله مهم ـــتند، مس ـــا هس ـــت ه ـــا و ميكرونوترين ـــن ه ويتامي

کـــه نبايـــد مـــورد غفلـــت قـــرار گيـــرد. 
علـــل شـــيوع بـــاالی ايـــن کمبـــود هـــا بســـيار متنـــوع اســـت و بـــه 
ـــبزی  ـــات و س ـــوه ج ـــرف مي ـــش مص ـــوان از کاه ـــی ت ـــه م ـــور خالص ط
جـــات و افزايـــش مصـــرف غذاهـــای پرکالـــری بـــا ارزش تغذيـــه ای 

ـــرد  ـــام ب ـــی ن ـــت چرب ـــش باف ـــار افزاي ـــن در کن پايي
ـــتيابی  ـــره و دس ـــد ذخي ـــود ميتوان ـــه خ ـــه نوب ـــه ب ک
مناســـب برخـــی از مـــواد مغـــذی را تحـــت تاثيـــر 

قـــرار دهـــد.
ــی  ــی چاقـ ــه اپيدمـ ــا کـ ــال از آنجـ ــر حـ ــه هـ بـ
نـــه تنهـــا در کشـــورهای پيشـــرفته، بلكـــه در 
ــدت  ــه شـ ــز بـ ــعه نيـ ــال توسـ ــور های در حـ کشـ
در حـــال گســـترش اســـت و از آنجـــا کـــه بخـــش 
قابـــل توجهـــی از افـــراد چـــاق را بيمـــاران مبتـــال 
ــه  ــی دهندکـ ــكيل مـ ــرط تشـ ــی مفـ ــه چاقـ بـ
ــی  ــف جراحـ ــای مختلـ ــام روش هـ ــد انجـ کانديـ
ــوع  ــن نـ ــه ايـ ــا کـ ــتند و از آنجـ ــک هسـ باريتريـ

ـــرايط  ـــه در ش ـــن، بلك ـــان بالغي ـــط در مي ـــه فق ـــاله ن ـــا هرس ـــی ه جراح
ــت  ــت، الزم اسـ ــترش اسـ ــال گسـ ــم در حـ ــان هـ ــاص در نوجوانـ خـ
ـــوص  ـــرط، در خص ـــی مف ـــه چاق ـــان ب ـــكان و مبتالي ـــكان، پيراپزش پزش
ـــد از  ـــا بع ـــل ي ـــراد قب ـــروه از اف ـــن گ ـــايع در اي ـــه ای ش ـــكالت تغذي مش

ــند. ــته باشـ ــی داشـ ــات کافـ ــی اطالعـ ــی چاقـ جراحـ

ـــد  ـــک باي ـــی باريتري ـــل از جراح ـــود قب ـــه ای موج ـــود تغذي ـــوع کمب ـــر ن  ه
بـــه درســـتی اصـــالح شـــود. کمبـــود ميكرونوترينـــت هـــا بيشـــتر در 
 gastric  2-roux-en  ـــی ـــت جراح ـــه تح ـــد ک ـــی افت ـــاق م ـــی اتف بيماران
ـــرار  ـــدون dnodenal switch ق ـــا ب ـــا  biliopancreatic ي by pass    ي
ـــتفاده از  ـــه ای و اس ـــای تغذي ـــه ه ـــت توصي ـــن رعاي ـــند. بنابراي ـــه باش گرفت
ـــی از  ـــال جراح ـــه اعم ـــن گون ـــس از اي ـــوص پ ـــب بخص ـــای مناس ـــل ه مكم

ـــت.  ـــوردار اس ـــتری برخ ـــت بيش اهمي
 B12 ـــن ـــود ويتامي ـــاران کمب ـــروه از بيم ـــن گ ـــادی در اي ـــات زي مطالع
و فـــوالت را بـــه عنـــوان مســـائل و مشـــكالت مهـــم بعـــد از جراحـــی 
ـــد دوزاژ  ـــته ان ـــراز داش ـــگران اب ـــياری از پژوهش ـــد و بس ـــرده ان ـــوان ک عن
ــی  ــود کافـ ــن کمبـ ــردن ايـ ــرف کـ ــن B12 در برطـ ــول ويتاميـ معمـ
ـــی  ـــای عضالن ـــق ه ـــا تزري ـــی ي ـــر خوراک ـــی باالت ـــر خيل ـــوده و مقادي نب
ـــت.  ـــروری اس ـــود آن ض ـــردن کمب ـــرف ک ـــت برط ـــن B12  جه ويتامي
مطالعـــات انجـــام شـــده در خصـــوص فقـــر آهـــن هـــم بســـياری از 
ـــد  ـــک را ناکارام ـــی باريتري ـــد از جراح ـــن بع ـــت آه ـــای درياف ـــكل ه پروت
ـــد  ـــاران، نيازمن ـــوارد بيم ـــياری م ـــه در بس ـــا ک ـــا آن ج ـــد. ت ـــته ان دانس
ـــا  ـــن پروتكل ه ـــام اي ـــه درتم ـــد. البت ـــده ان ـــدی ش ـــن وري ـــت آه درياف
پايبنـــدی بيمـــار بـــه رعايـــت دقيـــق آنهـــا مولفـــه مهـــم اســـت کـــه 
ـــيوع  ـــن ش ـــر همچني ـــات ديگ ـــرد. مطالع ـــرار گي ـــت ق ـــورد غفل ـــد م نباي
بااليـــی از کمبـــود ذخايـــر کلســـيم و ويتاميـــن D  را خاطـــر نشـــان 
نمـــوده انـــد. ايـــن کمبـــود هـــا در طوالنـــی مـــدت ممكـــن اســـت 
منجـــر بـــه بيمـــاری هـــای متابوليـــک اســـتخوان 

ــوند.  شـ
واقعيـــت ايـــن اســـت کـــه دفتـــر مشـــكالت چاقـــی 
هميشـــه بـــا خـــارج شـــدن از اتـــاق عمـــل جراحـــی 
ــته نمـــی شـــود.  باريتريـــک بـــه طـــور کامـــل بسـ
اســـتفاده مـــادام العمـــر از مكمـــل هـــای الزم و 
پيگيـــری هـــای متعـــدد ابتـــدا بـــا فواصـــل کمتـــر و 
ســـپس بـــا فواصـــل ســـاالنه منجـــر بـــه تشـــخيص 
ـــی  ـــع آن م ـــه موق ـــان ب ـــود و درم ـــوع کمب زودرس هرن
شـــود.  آمـــورزش بيمـــاران، اســـتفاده از يـــک تيـــم 
ـــكالت  ـــر مش ـــل ب ـــلط کام ـــا تس ـــه ب ـــن تخصص چندي
ــدی  ــک، پايبنـ ــی متابوليـ ــد از جراحـ ــل بعـ محتمـ
ـــد  ـــی مانن ـــم دوز داروهاي ـــای الزم، تنظي ـــل ه ـــتفاده از مكم ـــه اس ـــاران ب بيم
داروهـــای کاهـــش دهنـــده قنـــد خـــون يـــا فشـــار خـــون بـــر اســـاس 
ـــن  ـــی اي ـــت زندگ ـــد کيفي ـــی ميتوان ـــل جراح ـــد از عم ـــار بع ـــرايط بيم ش
ـــج دراز  ـــرده و نتاي ـــاال ب ـــک ب ـــی باريتري ـــس از جراح ـــاران را پ ـــروه از بيم گ

مـــدت ايـــن درمـــان را بهبـــود بخشـــد.

هر چند جراحی باریتریک 
موثرترین روش پایدار در 

کاهش وزن بیماران دچار چاقی 
مفرط دانسته شده، اما کمبود 

میکرونوترینت ها که ممکن است 
پس از جراحی اتفاق بیافتد ممکن 

است مشکالت عدیده ای برای 
بیمار به وجود آورد

پرونده ای که بسته نیستپرونده ای که بسته نیست
بن بست چاقیبن بست چاقی
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علت های اضافه وزن و چاقي 
1. زياد خوردن و نوشيدن

2. بطور مـداوم ولـي بصـورت ادواري چاق و الغر شـدن به 
علت اجـرا يا عـدم اجـراي رژيم هـاي گوناگون

3. ريزه خـواري و ناخنـک زدن مـداوم بـه علـل اسـترس، 
عصبانيـت، بدشانسـي آوردن و يـا تحـت فشـار عصبـي 

مـداوم قـرار داشـتن
4. عدم تحرک يا فعاليت بدني محدود

5. عدم احساس سيري در وعده هاي غذايي
6. حـذف آني ايـن يـا آن گـروه غذايـي و منحصـر نمودن 

دفعـات غـذا بـه يـک وعده
7. زمينه هاي ارثي

8. اختالالت هورموني
9. داشتن استخوان بندي درشت تر

10. ازدواج
11. حاملگي

12.  شيردهي

13.  مصرف داروهاي خاص
14.  گرايـش شـديد بـه خـوردن شـيريني، شـكالت، 

و... تنقـالت 
متداول ترین عوارض ناشي از اضافه وزن

1. اختـالالت سيسـتم قلبـي و عروقـي: پرفشـاري خون، 
نارسـايي قلبـي و عروقـي، آريتمـي يـا اختـالل ضربـان 

. قلـب
2. اختـالالت متابوليكـي: ديابـت نـوع دوم و نـوع اول، 
افزايـش ميـزان چربي هـاي خـون، اختـالالت انعقـادي، 
کم خوني و يـا غلظت خـون، افزايـش ميزان اسـيداوريک 

و التهابـات نقـرس.
3. اختـالالت تنفـس: آسـم، قطـع تنفـس در خـواب، 

شـديد. خرخـر 
4. اختـالالت کبـدي و صفـراوي: کبـد چـرب بـه درجات 
مختلـف و افزايـش آنزيم هـاي کبـدي، سـنگ کيسـه 

. صفـرا
5. اختـالالت دسـتگاه حرکتي: خار پاشـنه پـا، اختالالت 

مفصلي و اسـتئوآرتريت و ديسـک کمر.
6. اختالالت پوسـتي: پوسـت چـرب، پرمويـي و لكه هاي 

پوستي گسـترده.
7. اختـالالت گوارشـي: ريفالکس، نفـخ، دل پيچـه، روده 

تحريک پذيـر و کوليـت.
8. اختـالالت جنسـي: عـدم بـاروري، کيسـت تخمـدان، 
کاهش ميـل جنسـي و افزايـش نسـبت ميزان اسـتروژن 

در آقايـان و تستوسـترون در خانم هـا. 
9. ريـزش مـوي خانم هـا و رويش موهـاي زائد در سـينه و 

صـورت و بـزرگ شـدن سـينه ها در آقايان 
10. عـوارض عصبـي و روانـي و شـخصيتي: کاهـش يـا 
از دسـت دادن اعتمـاد بـه نفـس، درون گرايـي و گريـز از 
معاشـرت، مشـكل در شـغل يابي يا تبعيض در محيط کار، 
مدرسـه و دانشـگاه، کاهش شـانس همسـريابي، احساس 
انـدوه روزافـزون و افسـردگي تـوام بـا گرايـش شـديد به 
ريزه خـواري و ناخنـک زدن، احسـاس خـود کم بينـي 
از عـدم دسترسـي بـه لباس هـاي مـورد عالقـه و دردسـر 
بـزرگ در پيـاده و سـوار شـدن بـه وسـايل نقليـه عمومي 

حتـي شـخصي و تحقيـر شـدن مـدام از طـرف همسـر.
11. عـوارض متفرقه: سـاييدگي ران ها به يكديگـر و ايجاد 
عوارض پوسـتي و سـايش آنهـا، افزايش خطـر گرمازدگي 
در فصـول گـرم، خطـر سـر خـوردن و شكسـتگي هاي 
مختلـف در فصـول سـرد و بارندگي هـا، کاهـش سـرعت 

عكس العمـل در قبـال رخدادهـاي مختلـف.
چاقي، حاصل سال ها انباشتگي انرژي است

با توجـه به ايـن موضـوع کـه انباشـتگي انرژي هـاي مازاد 
بر نيـاز واقعـي بطـور تدريجـي و در طوالني مـدت حاصل 
آمـده، لـذا رفـع و رجـوع و کاهـش دادن آنهـا نيـز احتياج 
بـه يـک رژيـم متناسـب، متعـادل و متنـوع دارد کـه بـا 
تعديـل ميـزان انـرژي دريافتـي فعلـي  مي تـوان بتدريـج 
از انرژي هـاي پس انـداز شـده خـود برداشـت نمـوده و 
بدون بـروز هيچ عارضـه اي در حيـن و بعد از اجـراي دقيق 
برنامـه تدوين شـده به انـدام مـوزون و وزن دلخواه  دسـت 

پيدا کـرد و اگـر افراد مجـدداً بـه ريزه خواري و عـدم تحرک 
مزمن گذشـته برنگردنـد اين دسـتاورد و موفقيـت حداقل 

تـا چنديـن سـال مانـدگاري خواهد داشـت.
خطر انباشتگي چربي در ناحیه شکم

بـراي  افزايـش وزن و چاقـي  در حـال حاضـر خطـر 
همـه مشـخص و معلـوم گرديـده اسـت کـه خطـرات و 
بيماري هـاي متعـددي را زمينه سـازي مي نمايـد، ولـي 
در ايـن فرصـت، بنـده بـا قاطعيـت تمـام بـه آنهايـي کـه 
دور شكم شـان در بانـوان فراتـر از 80 و آقايـان باالتـر از 94 

مي دهـم: هشـدار  مي باشـد،  سـانتيمتر 
 الف- ديگـر نگذاريـد به قطر شـكمتان افـزوده شـود، زيرا 
هـر چـه قطـر شـكم بيشـتر باشـد، عمـر کوتاه تـر و ميزان 
ابتـال بـه بيماري هـاي گوناگـون مرگبـار و دردسرسـاز 

مي گـردد. گسـترده تر 
ب- در صورتـي که انـدازه تعييـن شـده در خانم هـا به 88 
سـانتيمتر و در آقايـان بـه 102 سـانتيمتر رسـيده اسـت، 
الزم و واجب مي باشـد کـه به کاسـتن از وزن خـود از همين 

امـروز اقـدام فرماييد.
چنانچـه در مـوارد نـادري اندازه هـاي تعييـن شـده در 
خانم ها بـه فراتـر از 96 و در آقايان بـه بيش از 112 رسـيده 
باشـد، بطـور قطـع چنيـن افـرادي بـه انـواع اختـالالت 
سـوخت و  سـازي )متابوليكـي( مبتـال مي باشـند و از انواع 
بيماري هـاي قلبـي- عروقـي، مفصلـي، تنفسـي و ... رنـج 
مي برنـد کـه بايـد بـه مـوازات کاسـتن تدريجـي از وزن 
فعلي و کمتـر نمودن قطر شـكم تحـت نظـر متخصصين و 
مشـاورين تغذيه، به درمان بيماري هاي آشـكار شـده خود 
نيـز اقـدام نمـوده و مسـأله را به طـور جـدي و بـدون فوت 
وقـت تـا دسـتيابي بـه سـالمتي کامـل پي گيـري کننـد.

نسبت کمر به باسن
تعييـن نسـبت کمـر بـه نشـيمنگاه در بزرگ تريـن قطـر 
يـک اندازه گيـري سـريع، آسـان و قابـل اجرا اسـت کـه به 
شـما نشـان مي دهد انباشـتگي چربي شـما در کدام ناحيه 
اسـت، لذا بـدون اينكه شـكم خود تـان را تو بكشـيد، با يک 
متر نـواري دور کمـر خـود را در ناحيه نـاف تعييـن نماييد 
و سـپس ايـن عمـل را بـا گسـترده ترين قطـر باسـن تكرار 
نماييـد. سـپس دور کمـر را بـه دور نشـيمنگاه تقسـيم 
نماييـد. اگـر بانـو هسـتيد و حاصل تقسـيم شـما باالتـر از 
0/80 اسـت و يا اگر آقا مي باشـيد و حاصل تقسـيم بيشـتر 
از 0/90 مي باشـد، بـه شـما قويـاً توصيـه مي شـود فـوراً 

اقـدام بـه الغـر کـردن خـود نماييد.
البتـه ايـن کار را بـه تدريـج و بـا بهر ه گيـري از يـک برنامـه 
غذايـي متعـادل و متناسـب بـا سـن، جنـس و وضعيـت 
مزاجي خود بـه انجام برسـانيد و پيـاده روي يـا ورزش هاي 
سـبک و مـداوم را در کنـار رژيم تـان داشـته باشـيد، چـرا 
کـه سـكه سـالمتي دو رو دارد؛ تغذيـه مناسـب، متنـوع 
و متعـادل و حـرکات بدنـي و ورزش هـاي در خـور سـن و 

فيزيولوژيكـي. وضعيـت 
چرا پیامـد چاقي هاي شـکمي از سـایر ارگان هاي 

بـدن متفاوت مي باشـد؟
 الـف- بافـت چربـي ايـن ناحيـه از نظـر فعـل و انفعـاالت 
مختلـف بسـيار فعال تـر مي باشـد و مرتبـا بـا رهـا سـازي 
اسـيدهاي چـرب آزاد )FFA( آنهـا را در مسـير جريان خون 
قـرار مي  دهـد و به تمامـي ارگان هاي حسـاس و فعـال بدن 

گسـيل مي نمايـد.

ب- اين اسـيدهاي چـرب آزاد در ناحيه کبد به کلسـترول 
تغييـر شـكل داده مي شـوند و LDL و VLDL در مسـير 

جريـان خـون رهـا مي گردنـد.
ج- LDL رهانده در مسـير جريـان خون به تخريـب ديواره 
رگ هـا و ايجـاد پالک هـاي متعـدد مي پـردازد و رگ هـا را 
از حالت کشسـاني خـارج مي کنـد و حالـت ارتجاعـي آنها 
را بقـدري تغييـر مي دهـد کـه بـه پرفشـاري خـون منجر 
مي گـردد کـه در آغـاز بـدون عالمـت اسـت و بـه صـورت 
خزنـده اي بطـور دايـم بـه ميـزان باالتر سـوق پيدا کـرده و 
تخريـب قلـب، کليه هـا، چشـم ها و... را آغـاز و حمله  هـاي 
قلبـي و مغـزي و از کار افتـادن کليه هـا را بسترسـازي 

. يـد مي نما
د- لـذا اهميـت کاسـتن دو سـانتيمتر از قطـر شـكم بـر 
طبـق محاسـبات سرانگشـتي خيلـي بيشـتر از کاسـتن 
دو کيلوگـرم از وزن بـدن ارزشـمند مي باشـد، لـذا از شـما 
همراهـان آينده نگـر و عالقه منـد بـه حفـظ سـالمتي 
درخواسـت مي گـردد جهـت کاسـتن از انـدازه قطر شـكم 
افـزوده شـده از هميـن حـاال اقـدام نماييـد قبـل از آنكـه 

فرصت هـاي طاليـي از دسـت بـرود.
آمارهای تاسف بار

بـا يـک بررسـي سـاده در بيـن 2300 نفـر از افـراد جامعـه 
در چنـد ناحيـه تهـران مشـخص گرديـد کـه 41 درصـد 
خانم هـا )بالغيـن( و 58 درصـد آقايـان اضافـه وزن دارند و 
بين 12/5 درصـد خانم هـا و 13/5 درصد آقايـان در مراحل 
مختلـف چاقـي قـرار گرفته انـد و ايـن درصدهـا بـه طـور 

قطـع در کل جامعـه، کشـور و جهاني بسـيار افزون تـر بايد 
باشـد، مثـاًل در چند سـال اخيـر اعـالم گرديـده 31 درصد 
آمريكايي هـا داراي BMI يا شـاخص توده بدنـي باالتر از 30 
مي باشـند و ايـن درصـد در انگلسـتان بالـغ بـر 22 درصد و 
در اسـتراليا 21 درصد جامعـه را در برمي گيـرد. قابل توجه 
آنهايـي کـه بـه تبليغـات واهـي بـاور دارنـد و جهـت رفـع 
اضافـه وزن و چاقي هـاي خـود بـه قـرص، ژل و داروهـاي 
مختلـف بـدون توجـه بـه عـوارض بعـدي آنهـا رو آورده و 

مي آورنـد.
مشکل را در شیوه سبک زندگی پیدا کنید

در علت يابي هـاي بـه عمـل آمـده ايـن گسـترش رو بـه 
افزايـش، ابتال بـه اضافـه وزن و چاقي عـالوه بر نـوع و ميزان 
تغذيـه روزمـره بـه عـدم داشـتن ميـل يـا فرصـت کافـي 
جهـت حرکـت و فعاليت هـاي بدنـي برمي گـردد و بـراي 
اثبـات اين موضـوع اگـر خـود و افـراد خانواده تـان را به نظر 
آوريـد و روش زندگـي و منـش غـذا خوردنشـان را در طول 
هفته هـاي گذشـته به يـاد آوريـد، خـارج از ايـن چارچوب 

قـرار نـدارد.
معموال بعـد از برخاسـتن از خـواب شـبانه و گرفتـن دوش 
اغلـب اوقـات روز در حالـت نشسـته قـرار داريـم کـه از 
نشسـتن در ماشـين شـخصي يـا وسـايل نقليـه عمومـي 
جهت رسـيدن بـه سـر کار آغـاز مي گـردد و در تمـام طول 
روز در محـل کار يـا منـزل ادامـه پيـدا مي کنـد. سـاعات 
روز در محـل کار، تحصيـل و تدريـس در روزهـاي متوالـي 
اغلب به صـورت نشسـته سـپري مي گـردد. بعـد از فراغت 
از کار، بـراي مراجعـه به خانـه و کاشـانه خود نيز بـه صورت 
نشسـته طي طريـق مي نماييـد. در مـورد اغلـب خانم  هاي 
خانـه دار و بازنشسـتگان وضعيـت عـدم تحـرک از اين هم 
بيشـتر و بدتر اسـت. هسـتند خانم هاي خانـه داري که بعد 
از راه انداختـن اعضـاي خانـواده و تنهـا شـدن يا مجـدداً به 
رختخـواب رفتـه و چنـد سـاعتي را مي خوابنـد يـا جلـوي 
تلويزيـون دراز کشـيده و بـا حـرکات انگشـتي خـود از 
اين کانـال بـه آن کانـال تغييـر جهـت داده و يـا از قـاره اي 
بـه قـاره ديگـر سـرک مي کشـند و برنامـه ماهواره هـاي 
بي شـمار را تـوام بـا مصـرف تنقـالت پـر انـرژي ولـي فاقد 
مـواد مغـذي سـير و سـياحت مي نماينـد. از طـرف ديگـر 
خسـتگي مفـرط فعـاالن خـارج از منـزل و بي حوصلگـي 
افـراد در خانه مانـده ميل بـه پخـت و پـز خانگـي را در آنها 
از بين بـرده و لـذا سـاده ترين روش را که سـفارش تلفني به 
نزديک ترين محـل توليد و توزيـع غذاهاي آماده دسـترس 
سـاندويچ هاي  همـراه  مي نماينـد.  انتخـاب  مي باشـد 
رنگارنـگ و پيتزاهـاي خـوش نقش و نـگار، چيپـس و پنير 
بـه همـراه سـس  هاي  و سـيب زميني هاي سـرخ کرده 
سـفيد و قرمـز و نوشـابه هاي خانوادگي سـفيد، سـياه، زرد 
و بي رنـگ در چشـم بر هـم زدنـي از طريـق موتورسـواران 
چابـک بـه در خانه  هـا آورده و تحويـل داده مي شـوند و در 
کوتاه زماني و با سـرعت بـاور نكردنـي هزاران کيلـو کالري 
انرژي متراکـم از طريق خـورد و خـوراک و نوشـيدني هاي 
فـراوان ميـل شـده و در انبـار بـدن قـرار داده مي شـود و 
گاهـي نيـز بـر ايـن پرخـوري و پرنوشـي بسـنده نكـرده و 
جهت پاسـخگويي به ذائقـه منحـرف و هـوي و هوس هاي 
پايان ناپذيـر بـه شـكالت، شـيريني، بسـتني  و کيک هـاي 
خانگـي، کام افـراد شـيرين تر شـده، ولـي زندگـي و آينده 

آنهـا بـه تلخـي کشـانيده مي شـود. 

بهینه سازی تغذیه در مواجهه با    اضافه وزن

دکتر سید ضیاءالدین مظهری
متخصص تغذیه

خستگي مفرط فعاالن خارج از 
منزل و بي حوصلگي افراد در خانه 
مانده میل به پخت و پز خانگي را 
در آنها از بین برده و لذا ساده ترین 

روش را که سفارش تلفني به 
نزدیک ترین محل تولید و توزیع 
غذاهاي آماده دسترس مي باشد 

انتخاب مي نمایند

سال ها انباشتگی انرژیسال ها انباشتگی انرژی
تهدیدچاقیتهدیدچاقی
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ــت شــهری از  ــرا در باف ــرد. زي ــتايی بررســی ک روس
خدمــات بهداشــتی و درمانــی مناســب بهــره منــد 
ــی  ــه م ــم گرفت ــميرهای منظ ــاپ اس ــتند، پ هس
شــود و اگــر مختصــر عفونتــی داشــته باشــند 
مراجعــه کــرده و درمــان مــی شــوند ولی متاســفانه 
در مناطــق روســتايی بيمــار کمتــر بــه مراکــز 
بهداشــت و درمــان دسترســی دارد و زمانيكــه 
ــه  ــد مراجع ــی رس ــاد م ــه ح ــه مرحل ــاری ب بيم

ــرد. ــی گي ــورت م ص
 بــه طــور مثــال در منطقــه غــرب کشــور، 
ــت  ــايع اس ــيار ش ــی بس ــل لگن ــای س ــاری ه بيم
ــری  ــی و درگي ــا نازاي ــادی ب ــاران زي ــع بيم ــه تب و ب

ــد. ــی کنن ــه م ــی مراجع ــای رحم ــه ه لول

افراد در معرض خطر
در خصــوص افــراد در معــرض خطــر بايــد 
بگوييــم کــه روابــط جنســی نامشــروع، يــک 
فاکتــور بســيار تاثيرگــذار اســت. يعنی در شــرايطی 

ــا مشــترکا دارای  ــا، هــر کــدام ي ــا آق ــم ي کــه خان
ــال  ــدد باشــند، احتم شــريک های جنســی متع

ســرايت بيمــاری هــای مختلــف به ايشــان بســيار 
ــت.  ــاد اس زي

 ايــن بيمــاری هــا از ســفليک و ســوزاک گرفته تا 
زگيــل تناســلی، تبخــال تناسســلی و ايــدز ممكــن 

اســت متفاوت باشــد. هــم چنيــن انــواع پرخطر 
ــرطان  ــه س ــر ب ــلی منج ــای تناس ــل ه زگي

دهانــه رحــم مــی شــود و اگــر خانــم 
ــد  ــلی باش ــل تناس ــار زگي ــارداری دچ ب

ــده ای  ــكالت عدي ــان مش ــگام زايم هن
ــود. ــی ش ــاد م ــوزاد ايج ــرای ن ب

ریز مغذی ها و مکمل های غذایی
ــی  ــيار مهم ــل بس ــه عام تغذي

ــاروری و دوران  ــايل ناب ــل مس در ح
ــال  ــور مث ــه ط ــود. ب ــی ش ــی م ــارداری تلق ب
کمبــود فوليــک اســيد ممكــن اســت ضايعــات 
ــاد  ــار ايج ــرای بيم ــی را ب ــای عصب ــاب ه طن
کنــد و يــا خانــم هــای بــارداری کــه بــا کمبــود 
روی مواجــه هســتند نــوزاد بــا معضــالت 
ــه  ــی ک ــا خانم ــد و ي ــی آي ــا م ــه دني ــدی ب ج
ــم  ــا ک ــارداری ب ــن دارد در دوران ب ــود آه کمب
ــد.  ــد ش ــه خواه ــديدی مواج ــيار ش ــی بس خون
همينطــور کمبــود منيــزم، مــس و بقيــه 

ريزمغــذی هــا و ويتاميــن هــا ممكــن اســت 
ضايعــات جبــران ناپذيــری را ايجــاد کنــد. 
همچنيــن خانم هايــی کــه تخمــدان پلــی 
کيســتيک دارنــد عــالوه بــر درمــان دارويــی، بــه 
ــذاری  ــرای شــروع تخمــک گ ــن D ب ــا ويتامي آنه

می شــود. تجويــز 
 البتــه معمــوال در رفــع نازايــی مردانــه از 
ــه  ــود، ب ــی ش ــتفاده م ــا اس ــيدان ه ــی اکس آنت
طــور مثــال ويتاميــن E و C بــه عنــوان آنتــی 

ــاال  ــت اســپرم را ب ــرده و کيفي اکســيدان عمــل ک
ــن  ــن و ويتامي ــود آه ــن کمب ــرد، همچني ــی ب م
ــت  ــر اس ــپرم موث ــک و اس ــت تخم C روی کيفي
ــته  ــری نداش ــاری ديگ ــر زوج بيم ــه اگ . در نتيج
ــا و  ــن ه ــی از ويتامي ــزان کاف ــود مي ــند وج باش
ــه  ــک را ب ــپرم و تخم ــد اس ــا تولي ــذی ه ريزمغ

ــرد. ــی ب ــش م ــی پي خوب
ــت و  ــراه اس ــگا 3 هم ــا ام ــی ب ــن گل مغرب  روغ
بــه کســانی کــه دردهــای پيــش از قاعدگــی 
و ســندروم PMS دارنــد و التهاباتــی کــه از 
پروســوگلندين هــا ايجــاد شــده را تســكين و 
ــه  ــی ک ــم هاي ــی خان ــد و حت ــی بخش ــود م بهب
ــج  ــاز رن ــای منوپ ــندروم ه ــتند و از س ــه هس يائس
مــی برنــد بســيار کمــک کننــده اســت و بســياری 
از ســيمپتوم های بيمــار را برطــرف مــی کنــد.

خانــم هــای بــاردار بــه دليــل کمبــود ريــز 
مغذی هــا عــالوه بــر 

اينكــه خودشــان معضــل پيــدا مــی کننــد جنيــن 
شــان نيــز دچــار مشــكل و نقــص مــی شــود. 
ــزوم  ــه ل ــاردار ب ــای ب ــم ه ــی خان ــن آگاه بنابراي
مصــرف و البتــه زيــر نظــر پزشــک بــا مقــدار 
درســت و کافــی بســيار مهــم اســت زيــرا هــم زيــاد 
از حــد و هــم کمبــود ويتاميــن A و D هــر دو آســيب 
رســان اســت. خانــم هــای بــاردار معمــوال به انــدازه 
کافــی )4 ليــوان در روز( شــير مصــرف نمــی کننــد 
ــت. ــروری اس ــيم ض ــای کلس ــل ه ــن مكم بنابراي
ــری از  ــرای جلوگي ــم ب ــل منيزي ــرف مكم مص
ــا  ــه ه ــا و ماهيچ ــه در پ ــی ک ــای حاملگ ــپ ه کرام

ــت. ــود الزم اس ــی ش ــاد م ايج
خانــم هــای بــارداری کــه تاالســمی دارنــد بايــد 
ــد و  ــتفاده کنن ــرم اس ــی گ ــيد 5 ميل ــک اس از فولي
قــرص آهــن در انتهــای بــارداری بــرای پيشــگيری 
ــن  ــه مصــرف اســت، همچني ــاز ب ــی ني ــم خون از ک
مصــرف زينــک و مــس هــم بســيار ضــروری اســت.

ــرطان  ــگيری از س ــن D در پيش ــرف ويتامي مص
ــيم  ــل کلس ــرف مكم ــا مص ــت و خصوص ــر اس موث
ــی  ــه م ــم هــای يائســه توصي ــه خان ــن D ب و ويتامي
شــود و مصــرف ريزمغذی هــای گــروه B و منيزيــم از 

ــد ــری می کن ــرط جلوگي ــتگی مف خس

ضرورت بیمه مکمل های غذایی
 مورد نیاز زنان بارداری

خانـــم هـــا اکثـــرا بـــه دليـــل تغذيـــه 
ــه  ــد و در نتيجـ ــری دارنـ ــدن فقيـ نادرســـت  بـ
ــتفاده از  ــه اسـ ــزم بـ ــاردار ملـ ــای بـ ــم هـ خانـ
ــن  ــتند. همچنيـ ــيد هسـ ــن و فوليـــک اسـ آهـ
ــد  ــتفاده کننـ ــن اسـ ــی ويتاميـ ــد از مولتـ بايـ
زيـــرا نقـــص هـــر کـــدام از ويتامين هـــا، 
ضايعـــات و نواقـــص اساســـی را در جنيـــن بـــه 
ـــه  ـــش بيم ـــت پوش ـــن تح ـــی آورد. بنابراي ـــار م ب
قـــرار گرفتـــن مكمل هايـــی کـــه مصـــرف 
ــت،  ــروری اسـ ــارداری ضـ ــان بـ ــا در زمـ آن هـ
ـــص  ـــانهای ناق ـــرات انس ـــده را از خط ـــه آين جامع

ــی دارد. ــه مـ ــان نگـ در امـ

کمبود آگاهی، مهمترین چالش
مشـــكل اساســـی، کمبـــود آگاهـــی و پاييـــن 
ــردم اســـت و در  ــات عمومـــی مـ بـــودن اطالعـ
حـــوزه نازايـــی، معمـــوال مراجعينتوقـــع دارنـــد 
ــرف  ــان برطـ ــخه مشكلشـ ــک نسـ ــا يـ ــه بـ کـ
شـــده و درمـــان شـــوند. ايـــن در حالـــی اســـت 
ـــكان  ـــد. پزش ـــرج دهن ـــه خ ـــوری ب ـــد صب ـــه باي ک
تـــا جايـــی کـــه امـــكان داشـــته باشـــد در 
مطب هـــای خصوصـــی و کنفرانـــس هـــای 
ـــو،  ـــم از رادي ـــی اع ـــای عموم ـــانه ه ـــی، رس عموم
ــالع  ــازی و اطـ ــالت و ... اگاه سـ ــون، مجـ تلويزيـ
ــی  ــد ولـ ــی دهنـ ــام مـ ــود را انجـ ــانی خـ رسـ
ـــازی  ـــگ س ـــک فرهن ـــوص ي ـــن خص ـــد در اي باي

ــرد. ــكل بگيـ ــور شـ ــر در کشـ فراگيـ

تهدیدهای
 باروری زنان

دکتر فرزانه چوبساز
متخصص زنان و زایمان

ــاروری  ــم در ناب ــل مه ــی از عل ــی يك ــل عفون عوام
ــه طــوری کــه اغلــب بيمــاری  محســوب مــی شــوند. ب
ــی  ــای عفون ــاری ه ــی، بيم ــان و ماماي ــوزه زن ــا در ح ه
ــی  ــال م ــاروری مبت ــه ناب ــال آن ب ــه دنب ــه ب ــتند ک هس
ــور  ــطح کش ــاری در س ــن بيم ــی اي ــوند و پراکندگ ش
ــت.  ــاوت اس ــه متف ــت آن منطق ــه بهداش ــه ب ــا توج ب
ــه  ــزی در ســه ماه ــر خطــر خونري ــايع ديگ ــاری ش بيم
اول و ســه ماهــه دوم بــارداری اســت کــه ممكــن اســت 
ــر ســوء  ــه ســقط شــود. مشــكل اساســی ديگ منجــر ب
تغذيــه خانــم هــا بــه ويــژه در دوران بــارداری بــه دليــل 
عــدم رژيــم غذايــی مناســب تهديــد جــدی بــرای آنهــا 

ــود. ــی ش ــوب م محس
بــه طــور کلــی نازايــی بــه عوامــی ژنتيــک هــم مرتبــط 
ــه خــود اختصــاص نمــی  ــی را ب ــی درصــد باالي اســت ول
ــه،  ــی مردان ــا نازاي ــط ب ــک مرتب ــل ژنتي ــد. از عوام ده
وجــود مشــكل در کرومــوزوم هــای جنســی کــه بــا 
آزمايــش هــای ژنتيــک قابــل تشــخيص مــی باشــد. و در 
ــته  ــندرومی داش ــن اســت س ــم ممك ــوان خان ــی بان نازاي
ــه صــورت  باشــد کــه تخمــک گــذاری نداشــته باشــد و ب
ــا بعضــی از  يائســگی هــای زودرس ظاهــر مــی شــود، و ي
ســقط هــای مكــرر بــی دليــل، ممكــن اســت اشــكال در 

ــد. ــار باش ــوزوم بيم کروم
ــای  ــی از فاکتوره ــک، يك ــه ژنتي ــارغ از مقول ــا ف ام
ــا  ــت ه ــا و پارازي ــده ه ــث آالين ــروزه، بح ــی ام اساس
اســت، زيــرا حســاس تريــن بافــت بــدن در خانــم و آقــا، 
بافتــی اســت کــه اســپرم و تخمــک را توليــد مــی کنــد و 
ممكــن اســت خانمــی کــه زمينــه هــای مســتعد ديگــر 
ــد و تخمــدان او  ــت کن ــی را درياف ــا پارازيت دارد اشــعه ي
ــود.  ــگی زودرس او ش ــه يائس ــر ب ــد و منج ــر کن را درگي
ــرطان  ــی، س ــوء بافت ــرات س ــی، تغيي ــن نازاي همچني
ــای  ــن ه ــرر و جني ــای مك ــقط ه ــف، س ــای مختل ه
ــتند. ــا هس ــت ه ــن پارازي ــوارض همي ــال از ع غيرنورم

ــه  ــيميايی ب ــع ش ــه در صناي ــرادی ک ــن اف ــم چني ه
خصــوص در کارخانــه رنــگ فعاليــت دارنــد، مــواد 
شــيميايی موجــود در آنجــا روی اســپرموگرام اثــر ســوء 

ــود. ــی ش ــه م ــاروری مردان ــب ناب ــته و موج گذاش
ــت  ــری عفون ــه يكس ــت ک ــن اس ــا ممك ــم ه در خان
ــم  ــه رح ــدن لول ــته ش ــث بس ــده باع ــان نش ــای درم ه
ــر  ــرک منج ــدم تح ــه وزن و ع ــن اضاف ــده و همچني ش
ــم  ــت خان ــده و در نهاي ــذاری ش ــک گ ــف تخم ــه ضع ب

ــود. ــی ش ــارور م ناب

پراکندگی بیماری ها در کشور
ــن مشــكل را در بخــش بنــدی شــهری و  ــوان اي مــی ت

دکتـر فرزانـه چوبسـاز، یکـی از نـام آشـناترین پزشـکان غـرب کشـور 
در بحـث زنـان، زایمـان و نابـاروری اسـت. بسـیاری از افـرادی کـه بـه 
بیمارسـتان معتضدی کرمانشـاه، که یکی از مرکزی ترین و پیشـروترین 
مراکـز در درمـان نابـاروری در غـرب کشـور اسـت، مراجعـه مـی کنـد، 
بواسـطه شـخصیت گرم و صمیمی ایشـان، به رفـع مشکالتشـان امیدوار 

تـر و مصمـم تـر مـی شـوند.
وی دوره پزشـکی عمومـی را در سـال ۱3۶۵ و  دوره تخصـص زنـان را در 
سـال  ۱3۶۹ سـپری کرده و دارای فلوشـیپ macgil  از کانادا است. موسس 
و مسـئول اولین IVF درغرب کشـور اسـت و  از سـال ۷۵ تـا ۸۲ رئیس بخش 

IVF   بیمارسـتان معتضدی کرمانشـاه بوده اسـت.

خانم های باردار به دلیل کمبود 
ریز مغذی ها عالوه بر اینکه 

خودشان معضل پیدا می کنند 
جنین شان نیز دچار مشکل و 

نقص می شود

مکمل های دوره بارداری
سالمت زنان

مکمل های دوره بارداری
سالمت زنان
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تغذیه و تاثیرات بین نسلی
ريشـه و مادر اغلب بيمـاری هـا را بايـد در بحث تغذيه جسـتجو کـرد. قدم هـای اوليه 
و کليـدی بـرای حفـظ و ارتقـا سـالمتی و توسـعه و پيشـرفت هـر کشـوری توجـه به 
مسـاله تغذيه اسـت. تغذيه نـه تنهـا روی خود فـرد تاثيـر دارد بلكـه تاثيرات نسـلی و 
بين نسـلی خواهد داشـت، چرا که تغذيـه روی بيـان ژن ها تاثيـر می گـذارد و در واقع 

باعث تغيييـرات اپـی ژنتيكـی در نسـل هـای متمادی می شـود.
مثلث تغذیه

 از مباحـث اصلـی و پايـه ای تغذيـه ايـن اسـت کـه بدانيـم چـه زمـان، چـه ترکيـب 
غذايـی و چـه مقـدار بايـد دريافت کنيـم. هريـک از ايـن سـه عامل مـورد توجـه قرار 
نگيـرد، عـوارض نامطلوب بـر سـالمتی در بلندمـدت ايجـاد می گـردد. در واقـع تمام 
بيماری های مزمـن و غيرواگير رابطه مسـتقيم بـا وضعيت تغذيـه بيمار دارنـد و برای 
تاميـن سـالمت جامعـه، بايـد موضـوع تغذيـه مبتنـی بـر مرجعيـت علمی، بيـش از 

گذشـته مـورد توجـه قـرار گيرد.
رهایی از تصورات عامیانه

از آن جايـی کـه تغذيه مسـاله ای اسـت که مـا هـر روز بـا آن سـروکار داريم، شـرايط 
بـه گونـه ای شـده که مـردم بـه صـورت علمـی بـه آن نـگاه نمـی کننـد و حتی قشـر 
تحصيل کـرده هم، بـه دليـل مشـغله کاری، زمان الزم بـرای توجـه به بهينه سـازی و 

تعـادل و تنـوع غذايـی را در نظـر نگرفتـه و موضـوع را خيلی جـدی نمـی گيرند.
از سـوی ديگر، متاسـفانه اکثـر افراد دنبـال راه حل هـای معجزه آسـا هسـتند. در حاليكه 
تغذيه سـالم و حفظ وزن بـا چيزهای معجزه آسـا اتفـاق نمی افتـد ولی تصورات مـردم به 

گونه ای شـكل گرفتـه که به دنبال نسـخه های سـهل و يک شـبه باشـند.
رنـج آور اسـت کـه نـگاه غيرعلمـی بـه مباحـث تغذيـه در جامعـه مـا همه گير شـده 
اسـت. مثال چيزی کـه معمـوال ذهنيـت اوليـه از تغذيـه و مشـاوره تغذيه اسـت صرفا 
بحث وزن، چاقـی و اضافه وزن اسـت و اين مسـاله انقدر جدی و مسـاله سـاز شـده که 
بر سـاير جنبه های مهـم تغذيه سـايه افكنده اسـت. امـا واقعيت اين اسـت کـه گرچه 
داشـتن وزن صحيـح بسـيار مهـم اسـت ولی شـاخص بـرای سـالمتی بهينه نيسـت.

گاهی اوقـات کفايـت دريافـت يـک جـواب آزمايـش را دال بـر سـالم بـودن و کفايت 
سـيری سـلولهای بـدن تلقی مـی کنيـم، در حاليكـه بـدن يكسـری مكانيزم هـا دارد 
کـه همـواره فاکتورهـای خـون را نورمـال نگـه مـی دارد، ايـن در حالـی اسـت که در 
همان زمـان سـلولها ممكـن اسـت در حالـت بهينـه ای از نظر سـطح آنتی اکسـيدان 

هـا، مـواد مغـذی و ويتاميـن ها نباشـد.
مسـاله مهـم ديگـری کـه بسـيار درگيـر آن هسـتيم ايـن اسـت که مـردم تصـور می 
کنند کـه مصـرف مكمـل هـا آنهـا را از دغدغـه داشـتن غـذا و تغذيه سـالم فـارغ می 

سـازد در حاليكـه بـه هيـچ وجـه اينگونـه نيسـت.
همچنيـن موضـوع ديگـری کـه ايـن روزهـا شـايع شـده، حـذف يـک طيـف از ماده 
غذايـی به بهانه سـرد يـا گرم بـودن طبـع آن مـاده غذايـی اسـت.مثال يكـی از توصيه 

هايی که بـه زوجيـن مبتـال به بـاروری می شـود حـذف کامـل لبنيـات اسـت اين در 
حالی اسـت کـه در جامعـه ما سـرانه مصـرف لبنيـات به شـدت پاييـن اسـت و درصد 
بااليـی از خانـم هايـی کـه بـرای بـارداری مراجعه مـی کننـد کمبـود دريافـت منابع 
کلسـيم دارند کـه از طريق منابـع گياهی هـم تامين نمـی شـود. در حاليكه مـی توان 
با توجـه به طبـع فـرد و در نظـر گرفتـم طبع مـواد غذايـی مختلـف بدون حـذف يک 

گـروه غذايـی با يـک رژيـم متعـادل کمبـود کلسـيم را جبـران کرد.
نكتـه ديگـر کـه ضـرورت دارد بـه آن توجـه شـود، ايـن اسـت کـه هـر جراحـی و يـا 
جراحـی زيبايـی، انديكاسـيون خـاص خـودش را دارد، در هـر سـنی و هـر شـرايطی 
امكان يكسـری جراحـی ها وجود نـدارد، ولـی متاسـفانه خطری کـه جامعه امـروز ما 
را تهديد مـی کند اسـتفاده از دسـتگاه هـا، جراحی هـای نابه جا، انـواع ماسـاژها و ژل 
ها بـرای کاهـش وزن اسـت که متاسـفانه بـه دليـل عـدم آگاهـی عمومی، ايـن قبيل 

اقدامـات طرفـداران زيـادی دارد.
ده هـا مثـال ديگـر در جامعه ما وجـود دارد کـه نيازمنـد اطالع رسـانی صحيح اسـت. 
در فضای مجـازی از اسـم متخصصين سـوء اسـتفاده می شـود و هـر مطلـب علمی يا 
غيـر علمـی را از قول ايشـان نقـل مـی کنند و کسـی هـم بـا انتشـار دهنده هـا کاری 
نـدارد. هرچيزی بـا وجود اينكـه تاييديه وزارت بهداشـت نـدارد، ولی تبليغ می شـود. 
يک موضـوع ديگر، بحث سـوء اسـتفاده از طب سـنتی اسـت. متاسـفانه برخـی افراد، 
مطالبـی را به طب سـنتی و اسـالمی نسـبت مـی دهند کـه پايه علمـی و اثبات شـده 

ای نـه در طـب سـنتی و اسـالمی و نه در طـب نويـن ندارند.
تخمدان پلی کیستیک 

يكـی از مشـكالت بسـيار شـايع در زنـان و دختـران ايرانـی، سـندروم تخمـدان پلی 
کيسـتيک اسـت. PCO پايـه ژنتيـک دارد و خـط اول درمان بـرای اين افـراد اصالح 
شـيوه زندگی و تغذيه آنهاسـت ايـن افراد معمـوال اضافـه وزن و چاقی شـكمی دارند و 
ريشـه اين مشـكل معموال بـه زمان و ترکيـب دريافـت مواد غذايـی آنها مرتبط اسـت. 
هورمـون هايی که سـوخت و سـاز بـدن مـا را تنظيم مـی کننـد در طـی شـبانه روز با 
آهنگ نبظـی و بـا هورمـون هـای جنسـی در ارتباطند کـه نتيجه ايـن ارتبـاط حفظ 
تعـادل بـدن و قـدرت بـاروری اسـت. حـال زمانيكـه دريافـت مـواد غذايی بـا فواصل 
زمانـی زيـاد و بـه تبـع آن بـا نوسـانات قنـد خـون و اختـالل در ايـن تعامـل صحيـح 
هورمونـی مواجـه می شـود، تخمک گـذاری بهينه مهـار می شـود و در نتيجه شـانس 

بـاروری کاهـش مـی يابد.
عادات غذایی و ناباروری

چاقـی و اضافـه وزن خطر سـقط را  و نابـاروری را چـه در مـردان و چه در زنـان افزايش 
می دهـد. امـروزه کشـور مـا در مصـرف چربی هـای ترانـس، غذاهـای دودی شـده و 
ذغالـی و فسـت فودهـا در وضعيـت نامطلوبـی بـه سـر ميبـرد. همـه ايـن عـادات بـد 
غذايی روی قـدرت حرکت اسـپرم ها، تعـدا اسـپرم ها،کيفيت تخمک،بلـوغ تخمک و 
تخمک گـذاری تاثيـر دارد. عـدم دريافت کافـی آنتی اکسـيدان های موجـود در ميوه 

باروری و ناباروری از دریچه عادات غذایی
ارتباط عادات تغذیه ای با باروری و ناباروری را جدی بگیرید

دکتــر الدن گیاهــی متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانــی، فــارغ 
التحصیــل از دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی در 
ــع  ــران در مقط ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــانس، از دانش ــع لیس مقط
ــش  ــا گرای ــری ب ــع دکت ــن در مقط ــگاه وی ــانس و از دانش ــوق لیس ف
ــن ســینا در  ــاروری اب ــه اســت. وی در مرکــز ناب ــوژی تغذی ایمونول
حــوزه تاثیــرات تغذیــه بــر بــاروری و نابــاروری، ســالمت بــاروری 
ــه  ــی تغذی ــاوره تخصص ــه مش ــن ارائ ــاروری و همچنی ــظ ب و حف
ــوص  ــا وی در خص ــت. ب ــت اس ــه فعالی ــغول ب ــی مش ــم درمان و رژی

ــم. ــرده ای ــو ک ــه گفتگ ــالمت جامع ــن س ــه در تامی ــت تغذی اهمی

هـا و سـبزيجات روی قـدرت بـاروری و حفظ بـاروری موثر اسـت.
دريافـت به موقع  ريـز مغذی ها و درشـت مغذی هـا، پروتييـن، کربوهيـدرات و چربی 
هـا، دقـت در روغن هـای مصرفـی و پرهيـز از روغـن هـای هيدروژنـه و نباتـی، پرهيز 
از مصـرف غداهـای کنسـروی و نگه دارنـده ها بـرای حفظ سـالمت DNA اسـپرم و 

تخمـک حايـز اهميت اسـت.
تغذیه در دوران بارداری

تاثيـری کـه تغذيـه در دوران جنينـی و 1000 روز اوليـه زندگـی فـرد دارد تاثيـری 
غيرقابل بازگشـت در طـول حيات يک فـرد و در پيشـگيری از بيماری هـای غيرمزمن 
دارد. در واقـع زمينه فشـار خون، ديابـت، بيمـاری های قلبـی و عروقی و حتـی زمينه  
بيمـاری هايی چـون بيش فعالـی و اوتيسـم بـه تغذيـه مـادر در دوران جنينـی برمی 
گـردد. زمانبنـدی دريافـت غذايـی در دوران بـارداری نيـز حايـز اهميت اسـت. برای 
مثـال، اگرمـادری تـا 9 صبـح صبحانـه نخـورد در واقـع بيـش از 12 سـاعت دريافـت 
نداشـته اسـت و تاثيـری کـه عـدم تعـادل هـای سـطح قندخـون روی پاسـخ هـای 
متابوليكـی جنيـن خواهـد داد، غيـر قابـل بازگشـت مـی باشـد. بنابراين تمام پاسـخ 
های متابوليكـی، هورمونـی وعروقی در دوران جنينی سـاخته می شـود که ريشـه در 

وضعيـت تغذيه مـادر در بـارداری و حتـی قبـل از بـارداری دارد.
ریزمغذی ها و اثر آن بر رشد جنین

تغذيه موثـر بـرای آمادگی بـارداری از 2 تـا 3 ماه قبل بايد شـروع شـود. مثـال چنانچه 
مـادری مبتـال بـه PCO و مقاومت به انسـولين اسـت بايـد از قبـل از بـارداری الگوی 
تغذيـه خـود را اصـالح کنـد و درصـدی از اضافـه وزن را کـم کنـد. يا اگـر مـادری فقر 
آهـن و يـا کمبـود ويتاميـن D دارد بـه دليـل موثـر بـودن اينهـا بـر پذيـرش اندومتر 
بايد با مكمـل هـا و تغذيه مناسـب بـه وضعيـت طبيعـی برگـردد. در هنگام بـارداری 
ميزان روی، نسـبت صحيـح پروتئين هـای حيوانـی و گياهـی و نوع اسـيدهای چرب 
دريافتـی کـه شـامل روغـن زيتـون و روغـن ماهـی هـای آب سـرد اسـت مفيـد مـی 

باشـد.
نسـبت دريافت ريز مغـذی ها و درشـت مغـذی ها بـه يكديگر نيـز اهميـت دارد. مثال 
نسـبت اسـيدهای آمينه دريافتی، اسـيدهای چـرب دريافتـی و مواد مغـذی دريافتی 

مهم اسـت.
در ايـن جا بايـد به ايـن نكته اشـاره کنيـم کـه برنامـه ريـزی متابوليكـی و جنينی که 
بيانگـر اثـرات تغذيـه مـادر بـر سـالمت جنيـن اسـت، از مباحـث و تـازه هـای علمی 
جديـد مـی باشـد و هرچـه بيشـتر علـم ژنتيـک و اپـی ژنتيـک پيشـرفت مـی کنـد، 
بيشـتر مـی تـوان ايـن تاثيـرات را پيگيـری کـرد. امـا چـون بحـث سـالمت جنين و 
تكامـل جنيـن يـک موضـوع چنـد عليتـی اسـت و نمـی تـوان ضريـب تاثيـر عوامل 
تغذيـه ای را از غيـر تغذيـه تفكيک نمـود و ايـن موضوع بيـان اثرگـذاری تغذيـه ای را 

پيچيـده مـی سـازد.
تغدیه و رشد قدی و ذهنی کودکان

زمانـی که کـودک به دنيـا آمـد، مهمترين و سـالم ترين تغذيه شـير مادر اسـت. شـير 
هر خانمـی بـا خانـم ديگـر و ترکيـب شـيرهفته اول با هفتـه بيسـتم متفاوت اسـت و 
متناسـب با نيـاز آن کـودک تغييـر می کنـد. اما بـه طور کلـی دريافـت به موقـع آهن 
و ويتاميـن A+D حايـز اهميـت اسـت.مهمترين مشـكل تغذيـه ای شـيرخواران، از 
زمان شـروع تغذيه تكميلـی کودک اسـت زيرا اغلـب مـادران آموزش صحيـح در اين 

مـورد نديـده اند.
حال اگـر برای رشـد قـدی کـودک مراجعـه شـود، معمـوال پـس از چک کـردن آهن 
و ويتاميـن D بـه او روی تجويـز مـی شـود ولـی محـدود، چـون مقـدار بيـش از حـد 
آن ممكـن اسـت بلـوغ را بـه جلـو بيانـدازد. بـرای رشـد ذهنـی کـودک هـم دريافت 

Omega3 چـه در دوران بـارداری و چـه شـيردهی موثـر اسـت.
بنابراين رشـد قـدی و دهنـی متعـادل کـودک بـه تغذيـه دوران جنينی، شـيردهی، 

دريافـت بـه موقـع مكمـل آهـن و A+D و تغذيـه مكمل صحيـح بسـتگی دارد.
نسبت اکسیدان ها به آنتی اکسیدان ها 

آنتـی اکسـيدان هـا در ميـوه هـای پررنـگ نارنجـی، قرمـز و سـبز وجـود دارنـد 
وهمچنيـن حبوبـات و بـه خصـوص جوانـه ها هـم منبـع غنـی از آنتـی اکسـيدان ها 
هسـتند. مهم اسـت که حجم ورودی اکسـيدان ها به بـدن، بيشـتر از آنتی اکسـيدان 
هـای توليـدی در بـدن و دريافتـی از موادغذايـی نشـود. اکسـيدان هـا فقـط از راه 
تغذيـه وارد بـدن نمی شـوند. آلودگـی هـای محيطـی، عوامـل اسـترس زا و ... همگی 

اکسـيدان هسـتند . مثـال خانمـی کـه PCO دارد بـه دليـل اينكـه سـوخت و سـاز 
بـدن او به گونـه ای اسـت کـه عوامـل اکسـيديتيو را بيشـتر توليد مـی کند نيـاز آنتی 
اکسـيدانی بيشـتری دارد يعنـی در رژيم غذايی او گوشـت کمتـر و سـبزيجات و ميوه 

هـای بيشـتر الزم اسـت.
تجویز رژیم های فردی

مسـاله ای کـه وجـود دارد ايـن اسـت کـه تجويـز رژيـم هـای غذايـی فـردی بايـد با 
توجه به شـرح حال بينی، بيوشـيميايی، بيوشـيميايی، مسـايل خانوادگـی، محيطی 
و روانشـناختی اش انجام شـود. زيـرا تغذيـه و رژيم غذايـی صرفا بحث کالری نيسـت، 
کالری يک قسـمت از بحـث رژيـم درمانـی و تنظيـم برنامه غذايی اسـت. بـرای انجام 
مشـاوره رژيـم درمانـی عـالوه بـر داشـتن آگاهـی و دانـش در مـورد موادغذايـی بايد 
جنبه هـای اجتماعـی ، روانشناسـی و ژنتيک  موثـر تغذيه را مدنظـر قـرار داد. در واقع 
تاثيـر غذای يكسـان در بـدن افـراد مختلـف با توجـه به عوامـل فوق مـی تواند بسـيار 
متفاوت باشـد. جامع بـه دانش، داشـت. زيرا زمانـی که يک غـذای يكسـان را چندين 
نفر ميل مـی کنند اثـرات مختلفـی با توجـه بـه فاکتورهای گفته شـده روی بدنشـان 

دارد.
الگوهای غذایی میان مردم ایران و جهان

در ايـران هريـک از مناطـق مختلـف الگـوی غذايـی خـاص خودشـان را دارنـد. مثال 
اقـوام لـر و سـمت ايـالم بيشـتر از غذاهـای گوشـتی و کبابی بـا ذغال شـده اسـتفاده 
می کننـد و مـردم سـمت آذربايجان نسـبت بـه آنهـا حبوبات و سـبزيجات بيشـتری 
اسـتفاده می کننـد. هرچه در عـادات غذايـی منطقه ای مصرف گوشـت قرمـز کمتر و 
سـبزيجات بيشـتر ديده شـود طبيعتا عادت غذايی سـالم تـری تلقی می شـود. اگر در 
عـادت غذايی کشـورها هـم دقت کنيـم ژاپن بـه دليـل مصرف زيـاد غذاهـای دريايی 
و مصـرف سـبزيجات و مصـرف کـم گوشـت قرمز، مـی تـوان گفت کـه عـادت غذايی 

خوبـی دارنـد.
امـروزه بهتريـن الگوی غذايـی که مـی توانـد از بيمـاری های مزمـن جلوگيـری کند 
الگـوی غذايـی مديترانه ای اسـت زيـرا در ايـن الگـوی غذايی مصـرف حبوبـات زياد، 
گوشـت کم،کربوهيـدرات سـاده کـم، غذاهـای دريايـی و روغـن هـای سـالم زيـاد و 

سـبزيجات پايـه ايـن الگـو می باشـد.
 مکمل یاری 

در مواقعـی کـه فرد با يـک رژيـم غذايی متعـادل و متنـوع به علـت شـرايط خاصی که 
دارد نتوانـد نيـاز پايه اش بـه طور بهينـه تامين نمايـد، اسـتفاده از مكمل هـای غذايی 
الزم اسـت. بـه طـور مثـال زمانيكه فـرد دچـار کمبـود آهن يـا ويتاميـن D اسـت، به 
هيـچ عنوان ايـن کمبود بـا تغذيـه برطرف نمـی گردد و يـا برای کـودکان زير دوسـال 
مكمـل آهـن و ويتاميـن A+D ضـروری اسـت.ولی نكتـه حايـز اهميـت در مصـرف 
مكمل هـا اينسـت کـه مكمل هـا بـدون وجـود رژيـم غذايـی متعـادل و متنـوع نمی 

توانـد اثرات سـالمت بخشـی را داشـته باشـند.
متاسـفانه معموال 20 درصـد زنان سـنين بـاروری دچار کم خونـی فقر آهن هسـتند. 
خسـتگی عمومی، ضعـف، کوتاهی نفـس، گيجی، خـوردن چيزهـای نامعمـول مثل 
يخ و خـاک در مـوارد شـديد کـم خونـی خـوردن، گزگـز شـدن دسـت و پا، زخـم در 
دهان، احسـاس سـرما در دسـت و پا، تپش و ضربـان قلب نامنظـم، سـردرد، ناخنهای 
شـكننده از عاليم کـم خونی هسـتند. زنانـی که دچـار کم خونی هسـتند، حتمـا بايد 
قبـل از بـارداری آن را اصـالح کننـد. زيـرا خطـر سـقط، زايمـان زودرس و نـوزاد زيـر 
وزن طبيعـی در ايـن مـوارد افزليش مـی يابـد. مدت مصـرف مكمـل آهن بـا توجه به 

شـدت کم خونـی و عامل کـم خونـی در افـراد متفاوت اسـت.
اثر مواد معدنی و ویتامین ها بر تقویت باروری

وجود مقـدار کافـی روی در حفظ سـالمت بـاروری به ويـژ در آقايـان حايز اهميت اسـت. 
وجود ميـزان کافی اين مـاده معدنی برای تشـكيل فـرم اسـپرم و متابوليسـم هورمون ها 
در بـاروری ضـروری اسـت. سـلنيوم نيـز از مهمترين مـواد معدنی اسـت کـه در عملكرد 
طبيعـی بيـش از 30 آنزيـم در بـدن، متابوليسـم تستسـترون تاثيـر دارد و اثـرات آنتـی 
اکسـيدان آن برای مورفولوژی )شـكل ظاهـری( و حرکت طبيعی اسـپرم ضروری اسـت. 
البته واقعيـت اين اسـت که کليـه ويتامين هـا و مـواد معدنی بـرای تقويت بـاروری نقش 
حياتی دارنـد و هريک اثر سـينرژی بـر ديگری دارنـد و نمی تـوان گفت که يـک ويتامين 
 B6 ويتامين ، C از ويتامين های ديگر مهمتر اسـت. روی، اسـيد فوليک، آهـن، ويتاميـن

،سـلنيوم، ويتاميـن D و منيزيـم همگی بر حفـظ قدرت بـاروری موثر هسـتند.

بارداری سالم
تغذیه هدفمند

بارداری سالم
تغذیه هدفمند
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آیا ورزشکاران نیاز به مکمل های ویژه ای جهت 
بهبود عملکرد خود دارند ؟

نيازهای  پوشش  برای  کافی  کالری  که  ورزشكارانی 
تغذيه ای از طريق غذا دريافت می کنند تمام مواد تغذيه 
ای مورد نياز خود را در اين رژيم پيدا می کنند و مدارک 
نسبتاً کمی در جهت عملكرد بهبود عملكرد ورزشكاران 
به وسيله ويتامين ها و مواد معدنی اضافه وجود دارد .مثال 
پروتئين سفيده ی تخم مرغ يكی از مواد مغذی مفيد برای 
ورزشكاران شناخته شده است. تخم مرغ برای سال های 
متمادی به عنوان بهترين منبع پروتئين در سراسر دنيا 
مورد مصرف ورزشكاران رشته های مختلف و به خصوص 
بدنسازان بوده است. در اصل پروتئين تخم مرغ به عنوان 
استاندارد و معياری برای بيان سطح کيفی ديگر منابع 
پروتئين مطرح است. تخم مرغ هر هشت آمينواسيد 
ضروری را که بدن توانائی ساخت آنها را ندارد داراست 
عالوه بر اينكه شامل سطح باالئی از ساير آمينواسيدها هم 
می باشد، به خصوص آمينواسيدهای شامل سولفور. در 
ضمن تخم مرغ قابليت بسيار باالئی از نظر هضم و جذب 
پروتئين دارد. سفيده تخم مرغ منبع پروتئين بدون الکتوز 
به حساب می آيد و برای افرادی که در هضم الکتوز و در 
نتيجه منابع پروتئين به دست آمده از لبنيات دچار مشكل 

اند انتخاب بسيار مناسبی است.
در تمام اين سال ها بدنسازان تخم مرغ را به طرق مختلف 
از جمله آب پز، املت يا روش های ديگر در برنامه غذائی 
خود گنجانده اند، ولی اغلب بدنسازان پس از مدتی به 

داليل مختلف از جمله بوی نامطبوع يا طعم سفيده تخم 
مرغ در خوردن آن دچار مشكل می شوند که يا از روی اجبار 
به مصرف ادامه می دهند يا اينكه به طور کلی مصرف آن را 

کنار می گذارند و سراغ ساير منابع پروتئين می روند. 
ولی در سال های اخير مكمل های ساخته شده از سفيده 
تخم مرغ توانسته تا حدود زيادی اين مشكل را برطرف 
کند. با وجود اينكه در ابتدای توليد، اين مكمل ها معايبی 
از جمله عدم حالليت مناسب در مايعات يا طعم نامطبوع 
داشتند ولی اخيراً اين مشكالت تا حدود زيادی برطرف 
شده و تعدادی از شرکت ها به ارائه پودرهای سفيده تخم 

مرغ با کيفيت باال پرداخته اند. 
البته در حال حاضر پودرهای وی پروتئين بيشترين رواج 
را دارند به اين دليل که توليد آنها صرفه اقتصادی بيشتری 
نسبت به ساير پروتئين ها دارد و شرکت هائی که به توليد 
ساير پودرهای پروتئين می پردازند به گستردگی و تنوع 

توليدکنندگان محصوالت حاوی وی نيستند.
کازئین 

کازئين يكی از منابع پروتئين با کيفيت و البته ديرهضم 
)برعكس پروتئين وی( به حساب می آيد که برای مدت 
زمان بسيار طوالنی تری نسبت به وی، آمينواسيدهای 
مورد نياز را در اختيار عضالت قرار می دهد. طبق يكی از 
تحقيقات انجام شده مصرف کازئين باعث ارتقاء سطح 
آمينواسيدها در جريان خون تا هفت ساعت پس از مصرف 
می شود؛ به همين دليل دارای خاصيت آنتی کاتابوليک 
قوی است و باعث حفظ تعادل مثبت نيتروژن در بدن 
می شود. هر چند که وی می تواند توليد پروتئين در بدن را 
تا حد زيادی افزايش دهد )بيشتر از کازئين( ولی مطالعات 

نشان داده که کازئين در ممانعت از تجزيه بافت عضالنی 
مؤثرتر است. در حقيقت هضم آرام و سطح ثابت آزادسازی 
آمينواسيدها در نتيجه مصرف کازئين يک روند آرام و ثابت 
ورود آمينواسيدها به جريان خون را باعث می شود که تا 

ساعت ها پس از مصرف آن ادامه می يابد.
کازئين فراوان ترين پروتئين موجود در شير است ولی نوع 
مايسالر مرغوب تر است و توسط فيلتر نمودن شير )بدون 
استفاده از موادشيميائی( جدا می شود و مقدار پپتيدهای 
شير که سيستم ايمنی را تقويت می کنند و همچنين در 

رشد عضالنی مؤثرند در آن بيشتر است.
هضم آهسته کازئين باعث می شود افرادی که در رژيم 
هستند احساس سيری بيشتری کرده و در نتيجه در 

کنترل اشتهای خود موفق تر باشند.
پروتئين سويا بهترين و کامل ترين نوع پروتئين گياهی 
به حساب می آيد. پروتئين سويا برای بدنسازان گياه خوار 
بهترين گزينه است. در ضمن کسانی که در هضم الکتوز 
دچار مشكل هستند يا به دليل چربی خون يا کلسترول 
باال در مصرف گوشت دچار محدوديت هستند می توانند 
بخشی از پروتئين خود را از سويا تأمين کنند. سويا دارای 
آثار مثبت بر سالمت است، طعم خوبی دارد و به طور 
طبيعی از لوبيای سويا بدست می آيد. سويا دارای ترکيبات 
مفيد مختلفی است که از جمله می تواند باعث تقويت 
سالمت سيستم ايمنی، کاهش جذب کلسترول در روده 

کوچک و کنترل سطوح کلسترول شود.
کربوهیدرات ها

ورزشكاران  برای  سوخت  بهترين  هم  کربوهيدراتها 
هستند. چرا که در مقايسه با چربی و پروتئين برای 

مکمل های ورزشی   
پاسخ به سواالتی که قبل از مصرف یک مکمل ورزشی مطرح می شود

رژیم غذایی یک ورزشکار 
رژيم غذايی يک ورزشكارحرفه ای بايد  با رژيم غذايی فرد عادی تفاوت داشته باشد . ورزشكاران عالوه بر احتياجات زندگی روزمره 
، نياز به سوخت برای تمرين و مسابقه دارند غذا سوخت الزم برای ورزشكاران را تأمين می کند ولی اغلب ورزشكاران از سوختی که 
در مخازن خود ميريزند غافلند . پروتئين ، چربی و کربو هيدراتها سوخت بدن ) انرژی ( شما هستند . همه غذا ها ترکيب يكسانی 
از نظر محتوا ندارند . همانگونه که ماشينهای مسابقه نياز به بنزين با درجه اکتان باال دارند. ورزشكاران نيز نياز به مواد غذايی دارای 
درجه کربوهيدرات باال دارند .يک ورزشكار نوجوان ) به خصوص فردی که در حال رشد است ( نسبت به هر زمان ديگری از زندگی 
نياز بيشتری به کالری دارد . انرژی مورد نياز همچنين به نوع ورزش تخصصی و برنامه تمرين شما بستگی دارد . يک دختر نوجوان 
با جثه متوسط که دارای فعاليت متوسط و هنوز در حال رشد است به حدود 2200 کالری در روز نياز دارد ، حال آنكه يک دختر 15 
ساله با جثه کوچک که رشدش کامل شده به حدود 1800 کالری يا کمتر نياز دارد . پسران نوجوان باالخص نياز بسياری به کالری 
دارند . يک پسر نوجوان در حداکثر رشد ممكن است به 4000 کالری در روز احتياج داشته باشد . ميزان کالری که در ورزش نيز می 

سوزد متفاوت است تمرين پيش از يک فصل در يک تيم فوتبال ممكن است در روز 500 کالری يا بيشتر بسوزاند.

دکتر سید مرتضی صفوی
متخصص تغذیه

سوختن نياز به اکسيژن کمتری دارند.در صورتی که به 
اندازه کافی از کربوهيدراتها استفاده کنيد قادر خواهيد 
بود شديدتر ورزش کنيد.)چه در هنگام ورزش و چه در 

مسابقه(
يک رژيم پر کربوهيدرات به شما اجازه ميدهد که به خاطر 
بازسازی ذخاير کربوهيدراتی و کاهش زمان بازگشت به 
حالت اوليه سخت تر تمرين نماييد.رژيم غذايی در زمان 
تمرين به ويژه حائز اهميت است.چرا که اگر شما قادر به 
تمرين شديدتر باشيد،در طی مسابقه نيز به سطوح باالتری 
از کارايی می رسيد.هر بادی60-50 در صد کالری مصرفی 
خود را از کربوهيدراتها تأمين کند.به عنوان يک ورزشكار 
شما حتی به مقادير بيشتری در حد 70-60 در صد کالری 
مصرفی 10-6 گرم به ازای هر کيلوگرم از وزن بدن نياز 
استقامتی  ورزشكار  يک  که  داشت.در صورتی  خواهد 
هستيد،نياز شما به کربوهيدرات ميتواند تا 90-70 در 

صداز کالری مورد نياز روزانه شما افزايش يابد.
غذاهای کم محتوا ذخاير کربوهيدرات بدن شما را کاهش 
خواهد داد و انرژی شما را تحليل خواهند برد.به نحو 
مشابه،در صورتی که به جای کربوهيدراتها از غذاهای 
پرچرب و پر پروتئين استفاده کنيد،نخواهيد توانست 
انرژی مناسب برای تمرين و مسابقه مطلوب را تأمين 

نمايد.
پروتئین برای ورزشکاران

پروتئين در رشد،نگه داری و ترميم بافتهای بدن دخالت 
دارد زمانيكه به عنوان منبع انرژي بكار رود.بر خالف 
کربوهيدراتها يک سوخت گرانبها و کم بازده به شمار می 
آيد.از آن جهت گرانبها محسوب می شود که به خاطر 
مصرف شدن به عنوان سوخت، پروتئين نخست بايد 
به کربوهيدرات يا چربی تبديل شود که مستلزم صرف 
انرژی و توليد سموم است.شما برای دفع سموم آب را 
از دست می دهيد که ميتواند به کم آبی)دهيدراسيون( 
منجر شود که خطری برای ورزشكاران است.از آن جهت 
کم بازده است که استفاده از پروتئين به منظور تأمين 
انرژی با نقش اوليه پروتئين يعنی رشد،نگهداری و ترميم 

بدن سازگار نيست.
از آنجا که بدن ورزشكاران کمی بيشتر در معرض آسيب 
و جراحت می باشد،نياز ورزشكار به پروتئين کمی بيشتر 
از يک فرد غير ورزشكار است.در صورتی که ورزشكار 
به برنامه های پرورش اندام و افزايش حجم عضله می 

پردازد،نياز به پروتئين بيشتری دارد.
باک  يک  نقش  پروتئين  استقامتی  ورزشكاران  برای 
کربوهيدراتها  پشتيبانی  عنوان  به  و  ذخيره  سوختی 
سوخت اصلی را ايفا می کند.در کتب،توصيه ميشود که 
يک ورزشكار در حال رشد حدود1/5 گرم پروتئين به ازای 
هر کيلوگرم از وزن بدن مصرف کند.استفاده از يک رژيم 
متعادل نياز پروتئينی ورزشكار را تأمين می کند و نيازی 
به مكمل های پروتئينی وجود ندارد.مصرف زياد پروتئين 
ميتواند با افزايش ازت،اوره و آمونيوم موجب ضعف شديد 
گردد.در ورزشكارانی که فراورده های گوشتی و لبنی را 
مصرف نمی کنند يا رژيم های خاص گياهخواری دارند 

ممكن است نياز به پروتئين تأمين نشود.
به هر حال هميشه بايد اين نكات  را مد نظر قرار داد که رشد 
عضالنی با خوردن غذاهای پر پروتئين افزايش نمی يابد 

بلكه ورزش است که باعث بزرگی عضالت ميگردد.

چربی برای ورزشکاران
با وجود آنكه اغلب ورزشكاران تلقی نامناسبی از چربی 
دارند،شما بايد بدانيد که چربی يک ماده مغذی ضروری 

است و نقشهای حياتی زيادی را ايفا می کند.
• چربی، پوست و بدن را تشکیل می دهد.

• از طریق ساخت هورمونها بدنتان را تنظیم می کند.
• به حالت عایق و محافظ برای احشای داخلی عمل 

می کند.
• به ترمیم بافتهای آسیب دیده و جنگ با عفونت ها 

کمک می کند.
• منبعی برای انرژی است.

چربيها راهی برای ذخيره انرژی در بدن هستند.چربيها را به 
عنوان يک باک ذخيره در نظر بگيريد.شما دوست داريد که 
سوخت ذخيره کافی داشته باشيد ولی يک باک سنگين به 

قيمت از دست رفتن سرعت و قدرت شما تمام می شود.
ورزشكاران تقريبأ به همان اندازه افراد غير ورزشكار به 
چربی نياز دارند.ولی از آنجا که ورزشكاران به کالريهای 
بيشتری نيازمندند و بايد نياز مضاعف خود به کالری را از 
کربوهيدرتها تأمين کنند،درصد توصيه شده کالری از 
چربی کمتر است)25-20 درصد برای ورزشكارران در 
مقابل 30-20درصد برای غيرورزشكار( به عنوان مثال 
يک غير ورزشكار و يک ورزشكار ممكن است هر دو 600 
کالری از چربی بدست آورند،ولی در فرد غيرورزشكار 
است. کالری  ورزشكار3000  فرد  در  و  کالری   2000

کربوهيدراتها و پروتئين بايد 1000 کالری اضافی مورد 
نياز ورزشكار را تأمين کنند.

B ویتامین
نياز شما به بسياری از ويتامين های خانواده
مصرف  بيشتری  انرژی  که  زمانی   B

کنيد،افزايش می يابد. که به بدن در 
کمک  کربوهيدراتها  سوختن 

می کنند .
 ويتامين های B در غالت و 
حبوبات يافت ميشود. و آنهايی 
که به پردازش پروتئينی ها 

ياری ميرسانند در فراورده های گوشتی و لبنی وجود 
دارند،بنابراين شما می توانيد از طريق خوردن بيشتر اين 
غذا با يک تير دو نشان بزنيد و افزايش نياز خود به انرژی را 

رفع کنيد.
نقش اب در بدن ورزشکاران

ورزشكاران به نوشيدن مايعات و الكتروليتهای اضافی نياز 
دارند تا بدنشان را سرد نگه دارند.يک فرد بزرگسال متوسط 
بايد در روز10- 8 ليوان مايعات مصرف نمايد.نياز شما به 
مايعات ممكن است در زمان بيش از يک ساعت فعاليت در 
گرما به دو يا حتی سه برابر افزايش بيابد حتی در روزهای 
خنک و فعاليت های کوتاه مدت شما بايد بيشتر از يک فرد 

غير ورزشكار بنوشيد.
شما بدون غذا چند هفته،بدون آب چند روز و بدون 
اکسيژن چند دقيقه ميتوانيد زنده بمانيد،به عبارت ديگر 
بجز اکسيژن آب مهمترين عنصريست که در بدنمان 
داريم.بدن شما از70-55 درصد آب تشكيل شده و تقريباً 
90-80 درصد خون را آب تشكيل می دهد.آب تقريباً در 
تمام روندهای حياتی بدن دخيل است.کمبود آب ميتواند 

به تغييرات ذهنی و فيزيكی منجر شود.
آب نقش های زیر را ایفا می کند:

• با شستن سمومی که در طی زندگی عادی تولید 
می شود،بدن را پاک می کند.

•  زندگی مفاصل را تأمین می کند.
•  پوست را از خشکی محافظت می نماید.

•  هیدراسیون احشاء داخلی را حفظ می کند.
•  دمای بدن را کنترل مینماید.     

وقتی بدن گرم ميشود،آب به شكل عرق 
مساله  ميگردد.اين  دفع  پوست  از 
خوب است چرا که عرق از پوست 
شما تبخير ميشود و بدن شما 
يک  واقع  می شود.در  سرد 
بدن  در   Air-Conditioner

شما وجود دارد ولی برای اينكه 
اين سيستم به کار خود ادامه 
دهد،نياز به جبران آب از دست 
اندازه  به  داريد.اگر  بدن  رفته 
کافی و در حد جبران عرق از دست رفته 
آب ننوشيد،خون غليظ شده و جريان خون کند ميشود اين 
امر باعث ميگردد که فشار برروی قلب وارد شود.در صورتی 
که کمبود مايع زياد باشد،بدن شما به اندازه کافی آب برای 
توليد عرق ندارد.در اين نقطه درجه حرارت بدن ميتواند تا 

حد خطرناکی باال برود.
با وجود اينكه يک فرد بزرگسال با جثه متوسط در روز 
حدود2 ليتر آب از دست می دهد،يک ورزشكار ممكن 
است در ظرف يک ساعت ورزش شديد قريب به 3 ليتر 
آب از دست بدهد.در صورتی که اين مايعات از دست رفته 

جايگزين نشوند،ممكن است دهيدراسيون عارض گردد.
کم آبی يا دهيدراسيون يک اثر منفی و شديد روی کارايی 
ورزشی دارد.در واقع حتی دهيدراسيون خفيف تا حد يک 
درصد کاهش وزن بدن می تواند با ايجاد سرگيجه،سردرد 
بر خطر  ميتواند  و  باشد  کندتر  العمل  زمان عكس  و 

گرمازدگی بيافزايد.
در صورت عدم درمان،دهيدراسيون بدتر ميشود و ميتواند 
در  هشداردهنده  زودرس  عاليم  باشد.مراقب  کشنده 

مصرف کازئین باعث ارتقاء سطح 
آمینواسیدها در جریان خون تا 
هفت ساعت پس از مصرف می 

شود؛ به همین دلیل دارای خاصیت 
آنتی کاتابولیک قوی است و باعث 
حفظ تعادل مثبت نیتروژن در بدن 

می شود

کاهش و افزایش وزن
سالمت ورزشکاران

کاهش و افزایش وزن
سالمت ورزشکاران
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خودتان و هم تيمی ها باشيدتا از دهيدراسيون اجتناب 
مشاهده  را  اين عالئم  از  يک  هر  که  شود.در صورتی 
کرديد،به مربی خود اطالع دهيد يا مراقبت طبی فوری 

طلب کنيد.
آیا احساس تشنگی همیشه با آغاز کم آبی همراه 

است؟
 نه هميشه.در بسياری موارد ورزش واقعاً واکنش تشنگی 
را مختل می کند.به هنگام ورزش شما مقدار زيادی آب را 
قبل از احساس تشنگی از دست می دهيد و قبل از اينكه 
بطور کامل کم آبی شما جبران شود احساس تشنگی از 
بين ميرود.بنابراين برای تأمين نيازتان به آب نمی توانيد 
به حس تشنگی اکتفا کنيد.به عنوان يک ورزشكار،الزم 
است که بطور آگاهانه بيش از آنچه که دوست داريد آب 
زمانی که در گرما ورزش  بنوشيد،مصرف کنيد،بويژه 

ميكنيد.
میزان مصرف مایعات

در خصوص ميزان مصرف مايعات در ورزشكاران بنا به 
همه داليل فوق، ورزشكاران الزم است که آب يا ساير 

نوشابه ها را قبل،در طی و بعد از ورزش مصرف کنند.
قبل از ورزش:يک يا دو ليوان مايعات را دو ساعت قبل 
از مسابقه يا تمرين بياشاميد تا اطمينان حاصل کنيد که 
بخوبی هيدراته شده ايد.پانزده دقيقه قبل از شروع ورزش 

يک ليوان ديگر نيز بنوشيد.
در طی ورزش:در طی ورزش برای جايگزينی مايعات 
از دست رفته و اجتناب از گرمای بيش از حد هر20- 15 
دقيقه ،180-120 سی سی مايعات بنوشيد،مايعات سرد 
بهتر است چرا که به سرعت جذب می شوند و حرارت 

مرکزی بدن را سريعتر پايين می آورند.
پس از ورزش:اين نكته که پس از انجام ورزش به مصرف 
مايعات ادامه دهيد حائز اهميت است که جبران کم آبی 
بدن زمان می گيرد.برای اطمينان از اينكه به اندازه کافی 
آشاميده ايد،خودتان را قبل و بعد ورزش توزين کنيد.به 
ازای هر 0/5 کيلوگرم کاهش وزن حداقل 500 سی سی 
آب مصرف نماييد.اين اشتباه را نكنيد که وزن کاهش 
يافته در ورزش مربوط به چربی است،چرا که چربی 
بتدريج از دست ميرود و در مقياس چند روز،مشخص 
نخواهد شد.تقريباً تمام کاهش وزن طی ورزش از منشاً 

آب می باشد.
عالئم و خطرات کم آبي در ورزشکاران 

دهيدراسيون می تواند نسبتاً سريع عارض شود.همچنين 
ممكن است ظرف چندين روز ورزش بدون نوشيدن 
مايعات کافی پديد آيد.ورزشكارانی که هر روز يا دوبار در 
روز و بويژه در آب و هوای گرم و مرطوب بشدت ورزش 

ميكنند ممكن است به ازای هر 0/5 کيلوگرم وزنی که 
از دست می دهند آب نياز داشته باشند تا تعادل آب 
آنها مجدداً اعاده شود.به طور معمول نبايد در روز 
وزن شما کاهش يابد،حتی 2درصد کاهش وزن 
می تواند به کاهش کارآيی منجر شود و معرف 

دهيدراسيون خفيف باشد.
به  نياز  ورزشكاران  از  آب،برخی  بر  عالوه 
جايگزينی الكتروليتهای سديم و پتاسيم که 
در عرق از دست می روند،دارند.اين امر بويژه 

در ورزشی که بيش از يک ساعت به طول انجامد 
صدق می کند.بسياری از نوشابه های ورزشی حاوی 

غلظتهايی از الكتروليتها و کربوهيدراتها هستند که جذب 
آب را تشريع می نمايند.به عالوه الكتروليتهای موجود 
در نوشابه های ورزشی تشنگی را تحريک می کند،که 
باعث تحريک فرد به نوشيدن و جبران کم آبی ميشود. 
نوشابه های ورزشی در ورزشكاران استقامتی و نيز افرادی 
که تا حد توان به طور روزانه تمرين می کنند،يا در چند 
مسابقه در يک روز شرکت ميكنند يا دو جلسه تمرين در 

روز دارند بيشترين فايده را دارند.
در صورتی که ذائقه و بيزاری مانع نوشيدن مايعات مورد نياز 
شماست،نوشابه را بر طريق سليقه خود برگزينيد.)انواع 
آبميوه، آب ساده، آب معدنی،نوشابه های ورزشی،ليموناد(

زيادی  آب  که  غذاهايی  از  ميتوانيد  همچنين  شما 
فرنگی،کاهو،سوپ(بيشتر  هندوانه،گوجه  دارند)مثل 
استفاده کنيد.با اين حال آگاه باشيد که نوشيدنيهای حاوی 
کافئين،نظير قهوه و چای اثر متضادی دارند.کافئين نياز 
بدن به ادرار کردن را افزايش ميدهد و بنابراين بايد در زمان 
اعاده مايعات از دست رفته،از مصرف آنها اجتناب نمود.به 
همين ترتيب مشروبات الكلی دارای اثر کاهنده آب بدن 

هستند.
چرا ورزشکاران همیشه در صدد کاهش وزن خود 

هستند؟
با تأکيد امروزی بر الغر شدن تا حد امكان،بسياری از 
ورزشكاران به طور مستمر برای کاهش وزن تالش ميكنند 
با اين حال کاهش وزن هميشه عاملی برای بهبود کارآيی 

تغذيه  متخصصين  از  بسياری  واقع  نيست.در  ورزشی 
ورزشی معتقدند که به وزن بدن بيش از تأثير واقعی آن بر 

کارآيی ورزشكاران اهميت داده شده است.
ورزشکاران معموالً در پی کاهش وزن بدن به یکی از 

سه دلیل زیر هستند:
•حضور در ورزشهای زيبا)مثل 

ژيمناستيک،شيرجه،اسكيت(
• افزايش سرعت)مثاًل در دو،دوچرخه سواری(

• رسيدن به يک رده وزنی خاص)مثل کشتی،بدنسازی(
آیا همیشه با کاهش وزن می توان بر کارآیی ورزشی 

افزود؟
پاسخ انست که گاهی اوقات ورزشكاران از اهداف رقابت 
ورزشی غافل می شوند و سعی ميكنند به وزنی برسد که 
برای سالمت و کارآيی آنها مضر است.قبل از بحث پيرامون 
چگونگی کاهش بی خطر وزن،اين امر حائز اهميت است 
که رسيدن به وزن پايين تر هميشه بهترين راه برای بهبود 

کارآيی نيست.
حداقل  که  دارند  را  تعبير  اين  ورزشكاران  برخی 
وزن،مطلوبترين وزن بدن است.ولی وزن بدن مطلوب 
در واقع وزنی است که هم سالمت و کارآيی خوب را باعث 
ميگردد و هم بدست آوردن و حفظ آن عقالنی است.به 
عبارت ديگر،شما بايد به وزن مطلوب خود و نه حداقل وزن 

برسيد.
در صورتی که شما هرگز قادر به رسيدن به وزن مورد 
هدف نيستيد،پس هدف شما احتماالً واقعگرايانه 
نبوده است و بايد در آن تجديد نظر شود.تقال برای 
رسيدن به يک وزن هدف غير واقعی ميتواند باعث 
بروز مقادير زيادی استرس هيجانی و فيزيكی شده 
و حواس شما را از برنامه تمرينی خودتان پرت کند 
و باعث شود که به خاطر عادات غذايی نامتعادل 

به کارآيی شما لطمه بخورد.
حداقل میزان چربی بدن در ورزشکاران 

مرد و زن 
ورزشكاران  در  که  ميشود  توصيه  اينچنين 
مرد نبايد درصد چربی بدن زير 7- 5 درصد و در 
ورزشكاران زن زير14 درصد وزن بدن برسد.پيش 
از تصميم به انجام يک برنامه کاهش وزن کمی زمان 
صرف کنيد که چرا ميخواهيد وزن خود را کاهش 
دهيد و از راهنمايی يک متخصص کار آزموده بهره مند 

شويد.
میزان مطلوب کاهش وزن در هر هفته 

يک فرمول ساده برای کاهش وزن وجود دارد،شما الزم 
است که کالری بيشتری از کالری مصرفی خود بسوزانيد.

اگر يک برنامه ورزشی منظم داريد،بايد قادر باشيد از 
طريق کاهش ماليم در دريافت کالری خود 0/5-1 
کيلوگرم را در هفته کاهش دهيد)اين ميزان کاهش 

نبايد از500 کالری در روز تجاوز نمايد(.
بهترین زمان کاهش وزن توسط ورزشکاران 

بايد اين مطلب را مد نظر داشته باشيد که حتی کاهش 
جزيی در کالری دريافتی در طی دوره های تمرين 
سنگينی بدن شما را از مواد مغذی که برای ساخت 
عضله و کارآيی مطلوب شما الزم است،محروم ميسازد.

به همين جهت توصيه می شود که ورزشكاران وزن خود 
را در زمان تعطيلی مسابقات کاهش دهند تا از اثرات مضر 

هیچ ماده غذایی وجود ندارد 
که بتوان در روز یا ساعات قبل 
از مسابقه مصرف نمود و بدین 

ترتیب عادت غذایی غلط در زمان 
تمرین را جبران کرد

محدوديت غذايی در طی فصل رقابت اجتناب گردد.
نقش آهن برای ورزشکاران

آهن چند نقش مهم در بدن شما ايفا می کند.سلولهای 
قرمز خون را ميسازد،که حمل اکسيژن در تمام بدن را به 
عهده دارد،در تبديل غذا به انرژی کمک می کند و به مبارزه 
با عفونتها کمک مينمايد.نقش آهن در حمل اکسيژن 
بويژه در طی ورزش حائز اهميت است.بدون آهن،بدن 
رساندن  و  سالم  قرمز  گلبولهای  ساخت  به  قادر  شما 
اکسيژن کافی به عضالت،مغز و ساير احشاء نمی باشد.
افت محسوس در ذخاير آهن،آنمی کمبود آهن ناميده 
ميشود. در کل زنان نسبت به مردان نياز به آهن بيشتری 
دارند تا آهن از دست رفته در طی قاعدگی را جبران نمايند 
ولی ورزشكاران احتماالً نياز به آهن خيلی بيشتری نسبت 
به غيرورزشكاران ندارند.هرچند ابهاماتی در اين مورد در 
تحقيقات پزشكی وجود دارد.آهن کافی را ميتوان از رژيم 
غذايی بدست آورد. البته اين امر مستلزم عادات خوب 

تغذيه ای است.
بزرگترين مشكل در رابطه با آهن آن است که خيلی فراوان 
نيست.هر 1000 کالری بطور متوسط حاوی 6 ميلی گرم 
آهن است و زنان نياز به 15 ميلی گرم در روز دارند)مردان 
به 10 ميلی گرم در روز نياز دارند(.در زنانی که رژيم کم 
کالری دارند در اغلب موارد نياز به آهن تأمين نميشود)از 
کمتری  نياز  و  بيشتر  کالری  دريافت  مردان  که  آنجا 
دارند،برای آنها کمبود آهن کمتر اتفاق می افتد( تأکيد بر 
مصرف رژيم پرکربوهيدرات و کم چربی توسط ورزشكاران 
در دريافت آهن پايين نقش دارد.گوشت قرمز که معموالً 
در ورزشكاران از مصرف آن اجتناب ميشود،يكی از غنی 
ترين منابع آهن است.غذاهای غيرگوشتی پر کربوهيدرات 
محتوی آهن کمتری هستند بسياری از ورزشكاران دانش 
آموز و دانشجو درصد بااليی از کالری خود را از غذاهای کم 
محتوا تأمين ميكنند که خود بر شدت مشكل می افزايد. 
عالوه بر دسترسی محدود به آهن جذب آن نيز کم است 
و بسته به منبع غذايی از 2 تا40درصد متغير است.حول 
و حوش 35- 25 درصد آهن موجود در گوشت جذب می 
شود،حال آنكه تنها 20-2 درصد آهن موجود در منابع 

گياهی جذب ميگردد.
همانگونه که مالحظه می کنيد پاسخ به اين سوال که آيا 
ورزشكاران زن نياز به آهن بيشتری دارند واضح و قطعی 
نيست.با اين وجود از آنجا که آهن يک ماده مغذی مهم 
برای کارآيی است،در يک ورزشكار زن در صورتی که 
از رژيم گياهی استفاده می کند يا سعی در کاهش وزن 
دارد،احتماالً عاقالنه اين است که از يک مكمل آهن برای 

رفع نقص رژيم غذايی خود بهره مند شوند.
نقش کلسیم برای ورزشکاران 

برای  تا  می کند  کمک  شما  استخوانهای  به  کلسيم 
ايستادگی در مقابل استرس وزن، توانايی کافی داشته 
ورزش  به  پاسخ  در  سالم  افراد  باشند.استخوان  های 
کلسيم بيشتری ذخيره می کنند و در نواحی استرس 
تراکم بيشتری می يابد. ورزشكاران ممكن است دچار 
شكستگيهای تلشی)ترک های کوچک در استخوان که 
اکثر اوقات در قسمت پايين ساق پاها رخ ميدهند.(در اثر 
استرس مضاعف و يا ضعف استخوانها شوند.دريافت کلسيم 
ناکافی ميتواند استخوانها را ضعيف سازد و باعث شود که 
حساسيت بيشتری به شكستگيهای تلشی پيدا کنند.

در زنان ورزشكار وقتی که يک دختر به سن بلوغ ميرسد 
و قاعدگی وی آغاز ميشود،توليد استروژن در بدن او نيز 
نقشی در تراکم استخوانی او ايفا می کند.استروژن توليد 
شده به عنوان بخشی از سيكل قاعدگی ماهيانه باعث 
افزايش برداشت کلسيم خوراکی توسط استخوانها ميشود 
و بدن ترتيب اثر مثبتی بر روی قدرت استخوان داشته 

باشد.
گاهی در زنان ورزشكار که چربی بدنی پايينی داشته و 
ميدهند،قاعدگی قطع می  انجام  را  تمرينات شديدی 
شود يا اينكه دوره های قاعدگی بسيار بی نظم است.به 
اين وضعيت آمنوره گفته می شود و ميتواند آثار قابل 
مالحظه ای بر روی تراکم استخوانی زنان برجا بگذارد.از 
آنجا که توقف سيكل قاعدگی همچنين به معنای کاهش 
توليد استروژن در بدن است،اين امر می تواند باعث رسوب 
کلسيم کمتری در استخوانها شود. کمبود کلسيم دارای دو 
اثر کوتاه مدت و دراز مدت است،اولين مشكل اينست که 
تراکم استخوانی پايين ميتواند به شكستگی های تلشی 
منجر شود.آثار دراز مدت شامل پيدايش پوکی استخوان يا 
استئوپوروز)استخوانهای ترد و شكننده(در سالهای بعدی 

عمر هستند.
و  زنان،ورزشـكاران  و  مـردان  در  کلسـيم  بـه  نيـاز 
غيرورزشـكاران مشـابه و به اندازه1200 ميلی گرم در روز 
اسـت.در صورتی کـه ورزشـكاران کالـری مورد نيـاز خود 
را دريافـت کنند،براحتی ميتواننـد نياز خود را به کلسـيم 
تأميـن کننـد. شـير بسـيار بهتـر از مكملهـای کلسـيم 
اسـت،چرا که عـالوه بـر کلسـيم،پروتئين،کربوهيدراتها، 

منيزيـم، فسـفر،بور و ريبوفالويـن را تأميـن می کنـد.
در بعضی وضعيتها الزم اسـت کـه ورزشـكاران جايگزينی 
برای شـير پيـدا کنند.زمانی که ورزشـكاران عـدم تحكل 
الکتوز داشـته باشـند،جايگزينی آنزيمی توصيه می شود 
و در صورتـی کـه موثـر نبودند،غذاهـای پـر کلسـيم نظير 
اسـفناج،کلم و گل کلـم توصيـه ميگردنـد.در مجمـوع 
تأکيـد بيشـتر بـر روی مـواد غذايـی اسـت و مكمـل ها به 

عنـوان آخريـن حربـه اسـتفاده می شـوند.
غذاهای قبل از مسابقه  

هيچ ماده غذايـی وجود نـدارد که بتـوان در روز يا سـاعات 
قبل از مسـابقه مصرف نمـود و بدين ترتيب عـادت غذايی 
غلط در زمان تمريـن را جبران کرد.همانگونه که رسـيدن 
بـه باالتريـن ميـزان آمادگـی جسـمانی ماههـا زمـان 
ميبرد،رسـيدن بـدن بـه وضعيـت مطلـوب تغذيـه ای نيز 
ماهها طول ميكشـد.تغذيه مناسـب در طـول زمان تمرين 
به شـما کمـک خواهد کـرد که سـخت تـر تمريـن کنيد.
حجم عضـالت را افزايـش دهيد و ذخايـر انرژی مـورد نياز 
بـرای بهتريـن کارآيـی در رقابـت را اندوختـه نماييد.بـه 
غذای قبـل از مسـابقه بـه عنـوان آخريـن مرحلـه از رژيم 
غذايـی زمـان تمرين نـگاه کنيـد و به يـک حـب جادويی 
که کارآيـی شـما را از متوسـط به عالـی افزايـش می دهد.
همـه  بـرای  مسـابقات  از  قبـل  تغذیـه  آیـا 

اسـت؟  یکسـان  ورزشـکاران 
اگـر چـه ممكـن اسـت خواهـان ايـن باشـيد کـه دقيقـاً 
بدانيد چـه زمان،چه چيـز و چـه مقـدار بخوريد،ولی هيچ 
توصيه اختصاصی بـرای جميع ورزشـكاران وجـود ندارد.
هيـچ رويه يكسـانی نيسـت که بـرای همـه افراد مناسـب 
باشد.شـما الزم اسـت کـه خودتان پيـدا کنيد چـه غذايی 

برای شـما مطلوبتر اسـت.به عنوان مثـال برخـی از دونده 
ها ميتواننـد ظرف يک سـاعت قبـل از يک مسـابقه بزرگ 
غـذا بخورند.حـال آنكـه سـايرين در صورتـی کـه نزديک 
به فعاليت شـديد غـذا بخورنـد مبتال بـه کرامپهـای معده 
مـی شـوند.برخی از ورزشـكاران دوسـت دارند غـذای کم 
حجمـی بخورنـد تـا معـده و اعصـاب خـود را آرام کننـد.
تعدادی ديگر احسـاس ضعـف و بدحالی در آنها می شـود.
تجربياتـی را در طـی ماههـا تمريـن خـود بدسـت آوريـد 
تـا بـه بهتريـن برنامـه و نـوع غـذا بـرای خـود پـی ببريد.
البته ايـن امر نيـاز بـه آزمـون و خطـا دارد.بنابرايـن اجازه 
ندهيد تـا آخرين روزهـای قبل از يک مسـابقه بـزرگ اين 

تجربيـات وقـت شـما را بگيرد.
زمان مصرف غذای پیش از مسابقه 

زمان مصـرف غذای بيش از مسـابقه بـه حجـم آن و زمانی 
از روز که مسـابقه برگـزار ميشود،بسـتگی دارد.پروتئين و 
چربی کندتـر جـذب ميشـوند.بنابراين غذاهـای محتوی 
پروتئيـن و چربی بايـد زودتـر از غذاهای پـر کربوهيدرات 
مصـرف گردند.هضـم غذاهـای پـر حجـم زمـان زيـادی 
طـول مـی کشـد،حال آنكـه غذاهـای کـم حجـم و مايـع 

سـريعتر هضـم می شـوند.
غذای قبـل از مسـابقه ترجیحـاً بایـد محتوی چه 

موادی باشـد؟
بـرای آنكـه بهتريـن کارآيـی را داشـته باشـيد همچنيـن 
الزم اسـت کـه بخوبی مايعـات دريافـت کنيد.تمـام وعده 
های غذايـی قبـل از مسـابقه بايد محتـوی ميـزان زيادی 

نوشـيدنی)آبميوه،آب و نوشـابه ورزشی(باشـند.
بهتریـن برنامـه غذایی مناسـب براي ورزشـهاي 

صبـح و عصربـرای هر ورزشـکار 
مسـابقاتی که صبـح برگـزار می شـوند: بـه هنگام 
آمـاده شـدن بـرای يـک مسـابقه در صبح،شـب قبـل از 
مسـابقه غذای کاملـی را که سرشـار از کربوهيدراتهاسـت 
پـر  وعـده  ميـان  يـک  خـوردن  نماييد.بـا  مصـرف 
کربوهيـدرات بـه هنـگام خـواب غـذای شـب را تكميـل 
نماييد.صبحهـا بـه قـدری زود بيـدار شـويد تـا بتوانيـد 
يـک صبحانه يـا ميـان وعده سـبک مصـرف کنيد.بسـته 
بـه زمانـی کـه قبـل از مسـابقه فرصـت داريد،مـی توانيد 
مقـداری پروتئيـن و چربـی در غـذای خـود بگنجانيـد.
به عنـوان مثـال دونـده ای بـرای مسـابقه 10 صبـح آماده 
ميشـود مـی تواند يـک کاسـه محتـوی غالت،يـک ليوان 
آبميـوه و موز)کـه حـدوداً 400-300 کالـری را تأميـن 

می کنـد(را در سـاعت 7/30 يـا 8 صبـح بخـورد.
مسـابقاتی کـه بعـد از ظهـر برگـزار می شـوند: 
مثـال  عنـوان  بخوريد)بـه  مفصـل  صبحانـه  يـک 
کلوچه،ميوه،شـير يا ماسـت که حدودا700ً کالـری دارد.(
بسـته به زمان مسـابقه ناهـار ممكن اسـت عبـارت از يک 
ميـان وعـده سـبک حـاوی 300 کالری)بـه عنـوان مثال 
يک قطعـه نـان و يـک تكه ميـوه و يـا يک غـذای بـا حجم 
متوسـط شـامل پروتئين و چربی و بـه ميـزان500-700 
کالـری باشـد)مثال يـک سـاندويچ،ميوه و چـوب شـور(
مسـابقاتی کـه عصـر برگـزار می شـوند: قبـل از 
مسـابقه عصر،يـک صبحانـه و ناهـار مفصـل سـپس يک 
ميـان وعـده پـر کربوهيـدرات سـبک دو سـاعت قبـل از 
رقابـت مصـرف کنيد.خـوردن شـام را بـه پايـان مسـابقه 

نماييـد. موکـول 

کاهش و افزایش وزن
سالمت ورزشکاران

کاهش و افزایش وزن
سالمت ورزشکاران
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مقدمــه :  مقابلــه بــا کاهــش وزن بــه صــورت قابــل مالحظــه ای در کشــورهای مختلــف در طی 
   BMI ســالهای گذشــته افزايــش يافتــه اســت . بــر اســاس مطالعــات آمــاری 30 % جمعيت ژاپــن
بيشــتر از 25  دارنــد. ايــن مشــكل  نــه تنهــا در ژاپــن بلكــه بســياری ازکشــورهای دنيــا بــه يــک 
معضــل تبديــل شــده اســت.  مســئله اصلــی ايــن اســت کــه  چاقــی ســرآغاز و عامــل بســياری از 
بيمــاری ها بخصــوص ديابــت نــوع دو ، بيمــاری هــای قلب و عــروق و فشــار خــون اســت و درمان 

ايــن بيماريهــا هزينــه گزافــی را بــر بدنــه درمانــی دولتهــا و همچنيــن بيمــاران ميگــذارد.
بیــش از دوملیــارد نفــر از جمعیــت بزرگســاالن جهــان چــاق هســتند کــه تعداد 

300 میلیــون نفــر انهــا نیــاز بــه درمــان بیماریهــای مرتبــط بــا چاقــی دارند. 
 در رژيــم غذايــی در صورتيكــه کربوهيدراتهــا بيــش از نيــاز روزانــه خــورده شــوند ،  پــس از ورود 
ــب در  ناحيــه شــكم تجمــع  ــی هــا اغل ــن  چرب ــی مــی شــوند کــه اي ــه چرب ــل ب ــدن تبدي ــه ب ب
ميابــد.  بنابرايــن کنتــرل ميــزان کربوهيــدرات هــا در رژيــم غذايــی قطعــا در کاهش ايــن چربی 

هــا مفيــد اســت . 
ــد اســت کــه طبقــه بنــدی کننــده  ــه ق ــی  ،  نســبت شــاخص وزن ب ــدازه گيــری چاق ــار ان معي
الغــری، وزن متعــادل  ، اضافــه وزن و چاقــی در بزرگســاالن اســت. )BMI(. کــه واحــد آن  

)kg/m2(.ــت ــده اس ــف ش ــد (  تعري ــر ) ق ــذور مت ــر مج ــيم ب ــرم ) وزن ( تقس کيلوگ
ــال  25-30  دارای  ــر ، 20-25 نرم ــر 18.5 الغ ــی  WHO   ،BMI   زي ــن الملل ــدی بي ــه بن در طبق
اضافــه وزن و اگــر باالتــر از 30- 35  باشــد در گــروه چــاق قرارگرفتــه و اگــر بيــن 35 – 40  در گروه 

چاقــی نــوع 2 وباالتــر از 40 در گــروه چاقــی نــوع 3 جــای مــی گيــرد. 
ــد. در  ــروی ميكن ــی پي ــای متفاوت ــد از الگوه ــر و ثروتمن ــورهای فقي ــی در کش ــترش چاق گس
ــی و  ــر اجتماع ــت باالت ــه دارای وضعي ــرادی ک ــتر در اف ــی بيش ــد چاق ــم درآم ــورهای ک کش
اقتصــادی  و مســتقر در منطقــه شــهری هســتند و  اغلــب در زنــان ميانســال آشــكار مــی شــود 
. در حاليكــه در کشــورهای مرفــه، ايــن  معضــل بيشــتر در قشــر کــم درآمــد جامعه بــه خصوص 

ــود دارد.  ــتايی وج ــه روس ــان و جامع زن
ــی  را  ــرژی دريافت ــم ان ــی حج ــی جهان ــم غذاي ــده  در ژي ــرخ ش ــوری و س ــای ف ــرف غذاه مص

ــت  ــده اس ــل ش ــراد تبدي ــام اف ــرای تم ــدی ب ــل جدي ــک معض ــه ي ــش داده  و ب افزاي
مشــكالت ســالمتی ناتــوان کننــده مرتبــط بــا چاقــی شــامل مشــكالت تنفســی، 
مشــكالت مزمــن اســكلتی – عضالتــی، نابــاروری و مشــكالت پوســتی می باشــد ، برخــالف 
ــی آنهــا وجــود  ــان داروي ــرای درم ــی ، داروهــای بســيار محــدودی ب گســترش ســريع چاق
دارد. جديدتريــن دارو ی معرفــی شــده جهــت درمــان  چاقــی اورليســتات اســت کــه مانــع 
ــا غــذا از جــذب  ــا دفــع چربــی همــراه ب جــذب چربــی موجــود در غــذا ميشــود ، ايــن دارو ب
ــث  ــه باع ــت ک ــيبوترتامين اس ــده س ــی ش ــر معرف ــد. داروی ديگ ــری ميكن ــا جلوگي انه
ــای  ــن داروه ــن دو دارو مهمتري ــود. اي ــی ش ــرژی م ــرف ان ــوز و  مص ــوخت و س ــش س افزاي

ــتند . ــر هس ــال اخي ــرف 30 س ــده ظ ــی ش معرف
ــی هــای شــديد ، راههــای جراحــی  ــرل وزن در چاق ــوق جهــت کنت ــه معضــالت ف ــا توجــه ب ب

توصيــه می شــود.
 اســتفاده از گياهــان دارويــی بســيار مــورد توجــه عمــوم اســت و از انجا کــه ايــن ترکيبــات دارای 

عــوارض جانبــی کــم و محــدودی اســت توســط بســياری از پزشــكان توصيه ميشــود. 

گیاه گارسینیا کامبوجیا  ______________

 
ايــن گيــاه بومــی نواحــی اســتوايی بــوده و در اندونــزی و جنــوب شــرق اســيا بــه فراوانــی يافــت 

ميشــود. ميــو هــای ان شــبيه کــدو حلوايــی کوچــک و ســبز روشــن اســت.
مواد موثره گیاه : 

ماده موثره موجود در اين گياه هيدروکسی سيتريک اسيد )HCA( است.
  مکانیســـم اثـــر : در مطالعـــات بالينـــی کـــه بـــر روی ايـــن گيـــاه انجـــام شـــده ، اثـــرات 
ـــيد  ـــتقی از اس ـــيد  مش ـــن اس ـــد.  اي ـــاده HCA ميباش ـــه م ـــوط ب ـــاه مرب ـــن گي ـــش وزن اي کاه
ســـيتريک اســـت و  بازدارنـــده آنزيـــم ادنوزيـــن تـــری فســـفات ليپـــاز اســـت ، ايـــن عمـــل 
ـــنتز  ـــرای س ـــن الزم ب ـــن کرب ـــد و بنابراي ـــی ده ـــش م ـــم A  را کاه ـــتيل کوآنزي ـــزان اس HCA   مي

کلســـترول در دســـترس ســـلول قـــرار نمـــی گيـــرد.  از طـــرف ديگـــر ايـــن اســـيد باعـــث 
ـــری  ـــود. راه ديگ ـــتها ميش ـــش اش ـــث کاه ـــده و باع ـــز ش ـــروتونين در مغ ـــازی س ـــش آزاد س افزاي
ـــت  ـــالز اس ـــا امي ـــک الف ـــم پانكراتي ـــار انزي ـــود مه ـــش وزن ميش ـــب کاه ـــيد موج ـــن اس ـــه اي ک

ــد.   ــش می دهـ ــا را کاهـ ــو هيدرات هـ ــيم کربـ ــه متابولسـ کـ
نتيجــه مطالعــات نشــان داده مصــرف garcinia  در برابــر يــک قــرص پالســبو ،  منجــر بــه ايجــاد 
ــور  ــه ط ــه ب ــدند ک ــه ش ــود . در بررســی متوج ــی ش ــدن م ــی ب ــا درصــد چرب ــاوت در وزن ي تف
متوســط ، ايــن گيــاه باعــث از دســت دادن وزن در حــدود 2 پونــد ) 0.88 کيلوگــرم ( در يــک مــاه 

ــود. ــی ش م

گردآوری : دکتر پریسا منصوری
                داروساز

معرفی گیاهان دارویی و بررسی اثرات آن ها
بررسی اثرات گارسینیا کامبوجیا بر روی کاهش وزن

خالصه : روشـهای مختلفـی بـرای مقابله بـا درمان چاقـی وجـود دارد و مصـرف داروهای 
شـیمیایی و گیاهی  نیز یکـی از این روشـها میباشـد . مکملهـای گیاهی مختلفی در سراسـر 
دنیا جهت مقابله با چاقـی و اضافه وزن اسـتفاده میشـود ، بسـیاری از این ترکیبـات در کنار 
اثرات درمانی خـود عوارض و مشـکالتی را بـرای مصرف کننـدگان ایجاد میکند ، جسـتجو 
جهت پیـدا کـردن دارو و یا گیاهـی که بـا کمترین عوارض بیشـترین اثـر کاهش دهنـده وزن 
 Garcinia را داشـته باشـد بی پایان و مـداوم اسـت. در حـال حاضر گیـاه گارسـینیا کامبوجیـا
Cambogia بـه عنـوان گیاهی موثـر در درمـان چاقی و با عـوارض بسـیار کم معرفـی و مقاالت 

متعددی به عنـوان اثبـات ایـن ادعا وجـود دارد. 
مقدمـه: آرتريـت يـا التهـاب مفاصـل شـايع تريـن علـت ناتوانـی هـای طوالنـی مـدت در دنيـا 
اسـت و اسـتئوآرتريت شـايع ترين فرم آن اسـت کـه مردم همـه نژادهـا را در سراسـر دنيـا درگير 
ميكنـد. در حـال حاضـر اسـتئوآرتريت اصلی تريـن علـت ازکارافتادگـی در کشـورهای صنعتی 
اسـت. شـيوع اسـتئوآرتريت در دنيا 2/5 برابر شـيوع بيماريهـای قلبـی و6 برابر سـرطان گزارش 
شـده اسـت. اگرچه علت اصلی اسـتئوآرتريت مشـخص نشـده اسـت ولـی در درجه اول وابسـته 
بـه سـن بـوده و فاکتورهـای مكانيكـی ، ژنتيكـی ، متابوليـک و شـيميايی در پيشـرفت آن موثر 
هسـتند. اسـتئوآرتريت در اواخر دهـه 40 و 50 و 60 زندگـی آغاز و تقريبـاً در 70 سـالگی در همه 
ديده ميشـود. شـيوع اين بيماری قبل از 55 سـالگی در هردو جنس يكسـان اسـت ولی بعد از 55 

سـالگی شـيوع آن در زنـان باالتر می باشـد.
در حال حاضر هيـچ درمان دارويـی قطعی برای اين بيمـاری وجود نـدارد و درمان دارويی بيشـتر 
جنبه تسـكينی دارد . بـه بيان ديگـر، دارويـی که باعث برگشـت مفصل بـه حالت طبيعـی گردد 
هنوز يافت نشـده اسـت. داروهـای ضدالتهـاب غيراسـتروئيدی نيز کـه در اسـتئوآرتريت کاربرد 
وسـيعی دارند اگرچه درد مفصـل را کاهـش داده و تحرک آن را بهبود ميبخشـند ولـی در طوالنی 
مدت باعث عـوارض جانبـی متعـدد ماننـد ناراحتيهای گوارشـی خواهند شـد. سـاير روشـهای 
مرسـوم درمانی ماننـد فيزيوتراپی، انجـام حرکات ورزشـی، کاهـش وزن و تزريـق داخل مفصلی 
اسـتروئيدها نيز در تعدادی از بيمـاران  به تنهايی جـواب نميدهد و لـذا نياز به داروهـای اثربخش 
و ايمـن برای اين بيماران باعث شـده اسـت تا مطالعـات فارماکولوژيک و بررسـی بالينـی متعدد و 

متنوعـی در مورد اثر بخشـی فـرآورده هـای با منشـا طبيعی انجـام گيرد.
از جمله گياهانـی که در سـالهای اخير در کشـورهای اروپايی  و آمريـكا برای کاهـش درد و التهاب 
سيسـتم عضالنی-اسـكلتی مورد توجـه قـرار گرفته  اسـت عصاره ريشـه گيـاه پنجه شـيطان و  

عصاره ريشـه )ريـزوم( گيـاه زنجبيل اسـت.

گیاه پنجه شیطان   _________________________
گياه پنجه شـيطان با نـام علمـی Harpagophytum procumbens گياهی علفی با ميـوه ای با ظاهر 

چنگک مانند اسـت که علـت نامگـذاری اين گياه نيز شـكل ميوه آن اسـت. 
اثر ضـد درد و التهابی ريشـه های گيـاه پنجه شـيطان مربوط بـه گليكوزيدهـای ايريدوئيدی 
خصوصـاً هارپاگوزيـد ميباشـد. اگرچـه مكانيـزم عمـل آن بـه  خوبی شـناخته نشـده اسـت، 
مطالعـات نشـان داده انـد کـه عصـاره ريشـه پنجـه شـيطان خصوصـاً هارپاگوزيـد از سـنتز 
لوکوتريـن ها کـه عوامل ايجـاد درد و التهـاب در بافتهـای بدن هسـتند، ممانعت بـه عمل می 
آورد. نتايـج برخی مطالعاتـی که روی ايـن گياه انجام شـده اسـت حاکی از آنسـت که مصرف 
گيـاه پنجـه شـيطان بـه طـور معنـی داری درد را کاهـش داده و تحـرک مفاصـل را بهبـود 
ميدهد. سـاير مطالعات نيـز به بررسـی اثرات مفيـد اين گيـاه در بهبـود التهاب مفاصـل زانو، 
کتـف، سـتون فقـرات و گـردن پرداخته انـد و ديـده شـده پـس از 6 الی 8 هفتـه اثـرات مفيد 
ايـن گيـاه در کاهـش درد و التهـاب، افزايـش حرکـت مفاصـل و کاهش خشـكی آنها بـه طور 

قابـل مالحظه ای مشـهود اسـت.
در يک مطالعـه مقايسـه ای،  اثـر ضـد التهابی ايـن گياه بـا ايندومتاسـين و اثـر ضـددردی آن در 
مقايسـه با اسـتيل ساليسـيليک اسيد )آسـپرين( بررسـی شـد ، مشـخص شـد اثر ضد التهابی و 
ضـد دردی اين گيـاه کامال بـا داروهای فـوق برابـری ميكند. بعـالوه، عـدم ايجاد عـوارض جانبی 
داروهـای ضـد درد-ضدالتهـاب آن را بـه عنـوان گزينـه مناسـبی بـرای مصـرف طوالنـی مدت 

معرفـی می کنـد.

گیاه زنجبیل:   _________________________

گياه زنجفيـل يـا زنجبيـل بـا نـام علمـی Zingiber officinalis از جملـه گياهـان دارويی 
بخصـوص در کشـور ايـران ميباشـد که در طـب قديـم ايران بـه عنـوان گياه ضـد آماس 
معرفی شـده اسـت. اين گياه بـه عنـوان يكی از پرسـابقه تريـن گياهـان دارويـی در علم 
پزشـكی بخصوص در درمـان التهـاب در آرتريت ميباشـد. تحقيقـات متعدد نشـان داده 
اند که در سـطح سـلولی عصـاره گيـاه قادر بـه تعديل پاسـخ هـای ايمنی تشـديد کننده 
التهـاب ميباشـد. مشـخص شـده اثـرات متعـدد اين گيـاه مثـل کاهـش چربی يـا قند و 
بخصوص فعاليتهـای ضدسـرطانی اين گيـاه هـم از طريـق مكانيزم های تعديل پروسـه 

هـای التهابـی صـورت ميگيرد. 
در سـاير مطالعاتـی کـه در آنهـا اثـر گيـاه زنجبيـل در درمـان درد و التهـاب ناشـی از 
اسـتئوآرتريت در مفاصـل زانـو و لگـن بررسـی شـده ، نتايـج حاکـی از بهبود معنـی دار 
عالئم بـود. مـدت زمـان الزم بـرای درمـان با ايـن گيـاه کاماًل بسـتگی بـه مـدت ابتال به 
بيمـاری دارد. بديـن معنـی که هرچه مـدت ابتال بـه بيمـاری کوتاه تر باشـد، زمـان الزم 

بـرای درمـان نيـز کمتر اسـت.
مطالعـات نشـان داده اند اثـر اين گيـاه در تسـكين درد التهاب و خشـكی حرکت نسـبت 
بـه ضـد درد-ضـد التهابهـای غيـر اسـتروئيدی مطلوب تـر بوده اسـت. بـه عنـوان مثال 
در يـک بررسـی مقايسـه ای ، اثـر زنجبيل با ايبوپروفن مقايسـه شـد و مشـخص شـد اثر 
ضدالتهابـی و ضـددردی يكسـانی بـا ايبوپروفـن دارد ولـی عـوارض جانبـی ايبوپروفـن 

ماننـد ناراحتی معـده و زخـم هـای گوارشـی را ايجـاد نميكند. 
در سـال 2016 پـس از انجـام مطالعات تكميلی پيشـنهاد شـد بـا توجه به اثـر ضددردی 
قـوی ايـن گيـاه و کـم عارضـه بـودن آن،  بـه عنـوان درمانـی بسـيار ايمـن بـرای بهبود 

آرتـروز زانـو در بيماران اسـتفاده شـود.
در کنـار ايـن اثـرات، زنجبيـل در دردهـای عضالنـی و دردهـای قاعدگـی نيز گيـاه ضد 

درد بسـيار موثـر و درمانـی کـم عارضه اسـت.
سـخن پايانـی: آنكـه، اسـتفاده از گياهـان دارويـی در 3 دهـه اخيـر در در دنيا شـيوع 
زيادی پيـدا کرده اسـت کـه دليـل آن اثبـات اثـرات مفيـد ايـن داروهايـی طبيعی از 
طريـق آزمايشـات متعـدد علمـی اسـت. اکنـون در جهـان بيـش از 80درصـد افـراد 
بـه داروهـای گياهـی اعتقـاد پيـدا کرده انـد. بـا ايـن وجـود، هنـوز داروهـای گياهی 
متعـددی به صورت کشـف نشـده مانـده و يـا تحـت بررسـی هسـتند و دانش بشـر از 
آنهـا درايـن زمينه نيـاز بـه تكميـل شـدن دارد. اميد اسـت با افزايـش دانش و سـطح 
آشـنايی علمـی انسـان بـا خـواص متعـدد گياهـان مختلـف، شـاهد ارتقـاء سـطح 

سـالمت و کيفيـت زندگـی افـراد باشـيم.

پنجه شیطان و زنجبیل  برای درمان استئوآرتریت

خالصه:
 در زندگـی ماشـینی عـدم تحـرک  افـراد بـه همـان نسـبت میـزان 
بیماری هـا گوناگـون افزایـش یافته اسـت  کـه بیمـاری آرتـروز نیز از 
این قاعـده جدا نیسـت. بعضی از مـردم تصـور می کنند تحـرک زیاد 
موجـب سـاییدگی غضروف ها شـده، امـا این مسـئله برعکس اسـت 
و بـا بی تحرکـی غضروف ها ضعیـف می شـوند و نمی تواننـد نیروی 
وارده بر مفصل را تحمل کنند. مشـکالت ناشـي از پشـت میزنشـیني 
بـه دلیـل رعایـت نکـردن اصـول ارگونومیـک سـبب ایجـاد عوارضي 
چون اختـالالت اسـکلتي عضالني  کمردرد، سـندرم تونـل کارپل، درد 

ناحیه شـانه میشـود.

گیاه پنجه شیطان

گیاه پنجه شیطان

معجزه طبیعت
گیاهان دارویی

معجزه طبیعت
گیاهان دارویی
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مهم ترین بیماری های مجاری ادراری شایع در ایران
- عفونت های ادراری به ويژه در خانم ها

- سنگ دستگاه ادراری، به طوری که کشور ما روی کمربند سنگ قرار دارد
- سرطان مثانه به دليل مصرف سيگار و قليان و مواد مخدر

- سرطان پروستات
- ريفالکس ادراری يعنی برگشت ادرار از مثانه به کليه

وضعیت پراکندگی بیماری های کلیوی و مجاری ادراری در مناطق مختلف کشور
عوامل مختلفی در اين خصوص دخيل هستند. مثال در رابطه با سنگ کليه، کشورما روی کمربند آن قرار 
گرفته و تقريبا در سراسر کشور شايع است. اما بعضی بيماری ها ممكن است در بعضی مناطق بيشتر باشد. 

مثال سرطان مری در گنبد کاووس به خاطر تغذيه ای که آن ها دارند بيشتر است. 

سرطان مثانه
ريسک بروز سرطان مثانه در افرادی که سيگار و قليان می کشند و مواد مخدر مصرف می کنند، بيشتر 

است.
از چيزهايی که ريسک سرطان مثانه رو زياد می کند، کار کردن در کارخانه رنگ سازی است.   يكی 

عفونت های مزمن مثانه و سابقه سنگ مثانه در ايجاد سرطان مثانه ممكن است نقش داشته باشد.

عالیم هشدار دهنده در مورد بیماری های مرتبط با پروستات 
بيماری های پروستات به دو حالت خوش خيم و بد خيم تقسيم می شوند. در بيشتر موارد ممكن است 
بيمار هيچ عالمتی نداشته باشد. به همين دليل، پزشكان توصيه می کنند مردان از سن 50 سالگی هر 
سال آزمايش PSA  خون را انجام دهند. همين طور کسانی که زمينه ارثی دارند مثال در پدر يا عمو، به 
آن ها توصيه می شود حتی زودتر آزمايش بدهند و تقريبا از سن 45 سالگی به بعد هرسال چک آپ شوند.

 اما در مورد بيماری خوش خيم پروستات، معموال عاليمی وجود دارد. ما عاليم را به دو دسته 
عالمت های تحريكی و عالمت های انسدادی ادرار تقسيم می کنيم. عاليم تحريكی مانند 
تكرر ادرار بيش از 6 بار در روز و 2 بار يا بيشتر در شب است. همچنين اين که تا 
فرد احساس ادرار کرد بايد دستشويی برود وگرنه ممكن است ريخته شود. اين ها 
عالمت های تحريكی هستند. از جمله عاليم انسدادی هم اين است که که 
افراد عادی وقتی به دستشويی ميروند بالفاصله هنگام نشستن جريان 
مكث  و  تامل  به  نياز  مبتال،  افراد  در  ولی  می شود  شروع  ادرارشان 
انسداد ميزان مكث هم متغير است. يكی  به شدت  دارد. بسته 
ممكن است بگويد يک دقيقه زمان می برد تا من ادرارم شروع 
شود. يكی ممكن است بگويد چند دقيقه و... . يكی ديگر از 
عالمت ها اين است که ادرار بيماران جهش کمی دارد و 
نزديک پاها ريخته می شود و ادرار باريک تر از گذشته 
می شود. نشانه ديگر اين که ادرار افراد عادی يكسره 
تا  دارد  اوج  منحنی  مانند يک  تمام شود  تا  می آيد 
پايين بيايد، در حالی که در افراد مبتال قطع و وصل 
می شود و بايد زور بزنند تا ادرارشان بيايد. يكی ديگر 
از عالمتها اين است که بعد از ادرار کردن، باز هم 
احساس می کنند ادرار دارند. اين ها عاليم انسدادی 

مرتبط با پروستات بودند. 

ارتقا  در  فرهنگ سازی  و  عمومی  آموزش  نقش 
توانمندی های بیماران 

به  مربوط  سازی  فرهنگ  نخست،  گام  در  من  نظر  به 
پزشكان نيست. اول بايد در مدرسه فرهنگ سازی شود. 
بعضی عالمت ها را ابتدا بايد با خانواده در ميان گذاشته شود 
و سپس با پرشک، ولی در جامعه ما به اين شكل نيست. اگر 
بچه، اول به پدر و مادرش بگويد، شاهد هستيم که در بسياری 
خوب  خودش  می گويند  و  دهند  نمی  اهميت  آن ها  موارد،  از 
می شود. درصورتی که همه بايد پيشگيری را مقدم بر درمان 
بدانند و به عالئم و نشانه های بيماری ها توجه داشته باشند. 
در همان  يعنی  زيادی کند،  پيشرفت  بيماری  اين که  از  قبل 
بيماری  تا جلوی  بگيرد  اقدامات الزم صورت  بايد  اوليه،  مراحل 
گرفته شود. در اين شرايط هم بيمار زودتر سالمت خود را به دست 

فرصت طالیی برای سالمت کلیه ها را از دست ندهید

دکتر حسن احمد نیا            
 جراح کلیه و مجاری ادراری

دکتر حسـن احمد نیا، جـراح کلیه و مجـاری ادراری 
و دسـتگاه تناسـلی و فلوشـیپ اندو اورولوژی، عضو 
هیئت علمی دانشـگاه علوم پزشکی مشـهد، دارای 

درجه اسـتاد پروفسـوری است.

می آورد و هم هزينه ها کاهش چشمگيری پيدا می کند.

نقش تغذیه در مقابله با سنگ کلیه 
مهم  ادراری  سنگ های  مورد  در  ويژه  به  تغذيه 

روی  ما  کشور  شد  اشاره  که  همانطور  است. 
بايد در اين  بنابراين  کمربند سنگ قرار دارد. 
هر  بگيرد.  صورت  بيشتری  توجه  خصوص 
بيماری که سنگ دارد احتمال اين که طی 
5 سال بعد دوباره به سنگ مبتال شود 50 
درصد است. پس بايد کاری کنيم که ابتال 
به سنگ های بعدی کاهش پيدا کند. و در 
اين مسير تغذيه نقش مهمی ايفا می کند. 
بيماران بايد آگاهانه برنامه تغذيه ای خود را 
پيش ببرند تا امكان ابتالی مجدد را کاهش 

دهند

آب بخورید
سنگ های  ما  کشور  در  سنگ  ترين  شايع 
اين  بيمارانی که  اگزاالت کلسيم هستند. در 
بهينه  برای   محور  دارند، چندين  رو  مشكل 
سازی تغذيه مطرح است. اول اين که بيماران 
بايد مقدار مايع بيشتری مصرف کنند. در اين 
خصوص هيچ بهانه ای پذيرفتنی نيست. مثال 

شخصی می گويد در آب تصفيه شده در شهر ما 
گچ وجود دارد. آيا بايد بجوشانم يا خير. در جواب 

گفته می شود منظور فقط مصرف مايعات است نه 
نوع مايع. از نظر علمی مهم است که هر بيماری که 
سنگ دارد يک روز در هفته ادرار خود را جمع آوری 
کند. بايد آن قدر آب خورده باشد که در 24 ساعت 
دو و نيم ليتر ادرار داشته باشد. اگر کسی کمتر ادرار 
داشت يعنی آب کمتری مصرف کرده است. در زبان 
عام می خواهيم بگوييم آن قدر مايعات مصرف کنيد که 

ادرارتان هميشه مانند آب سفيد باشد.
اما در اين خصوص که چه مواقعی آب بيشتر بايد مصرف 
کنند؟ بايد بگوييم سه ساعت اول بعد از غذا و همچنين 
موقعی که فعاليت بدنی شديد دارد و تعريق دارد، قبل از 
سازی شان  سنگ  مرتب  که  بيمارانی  در  باالخره  و  خواب 

خيلی شديد است، توصيه می کنيم نصف شب از خواب بيدار 
شوند و يک ليوان آب بخورند.

مراقب مصرف مواد غذایی حاوی اگزاالت باشید
از سوی ديگر نكته ای که حائز اهميت است اين است که بيمارانی 

که سنگ دارند، مصرف غذاهايی که غنی از اگزاالت هستند را بايد 
کاهش دهند. چای پررنگ و چای مانده، نوشابه سياه يا همان کوکا، 

کاکائو، قهوه، اسفناج، ريواس، کلم، چغندر، توت فرنگی، فندق، پسته، بادام 
و گردو ، غنی از اگزاالت هستند. 

کلسیم را فراموش نکنید
از گذشته اين باور غلط وجود دارد که کسی که سنگ دارد نبايد لبنيات مصرف کند. اين 

اشتباه است. ما منع کلی نمی کنيم ولی می گوييم بيشتر از يک گرم در روز مصرف نكنند. اگر 
بيمار منبعی برای تهيه کلسيم ندارد روی پاکت شير اگر دقت کنيد می بينيد نوشته حاوی 
يک گرم کلسيم، بيمار می تواند روزی 4 ليوان شير مصرف کند. هر ليوان شير برابر با يک 

کاسه ماست يا يک تكه پنير به اندازه قوطی کبريت است.

مکمل های غذایی و گیاهان دارویی 
از جمله گياهان دارويی، گياه نخل اره ای است که بيماران از آن راضی هستند و به شكل 
مكمل های غذايی موجود است. همچنين تخم کدو برای سرطان خوش خيم پروستات 
خيلی از آن استفاده می شود که آن هم به شكل قرص و قطره در بازار دارويی وجود دارد 
و بيماران هم از آن راضی هستند. جنسينگ نيز يكی ديگر از گياهان دارويی است که 
قوای جنسی مردان رو افزايش می دهد. در بازار هم به وفور يافت می شود. تجويز آن هم 

برای بيماران ثمر بخش و سود آور است.

خرافه زدایی
توانمندسازی بیماران

خرافه زدایی
توانمندسازی بیماران

اختالل در عملکرد مثانه به 
اشکال مختلف، از بی اختیاری 
ادرار تا سرطان مثانه می تواند 

نمود پیدا کند و با درد، تحریک و 
خجالت همراه است
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مکمل های غذایـی را 
جدی بگیـریم

male infertility  است که تقريبا نقش تفلون را دارد و داخل مجاری ادراری را پوشش داده و proanticianidine  کرانبری دارای ماده ای به نام
باکتری ها را دور نگه ميدارد.

کليه ها نقش اساسی در سم زدايی و همچنين در تنظيم فشار خون دارند. با در نظر گرفتن مكمل ها در جيره غذايی روزانه ميتوانيم نقش زيادی 
در سالمتی و نگهداری کليه ها داشته باشيم

C 1. ویتامین
کليه ها را در پاک نگه داشتن از سنگ به خصوص سنگ های اسيد اوريكی و رسوب کريستال ها کمک می کند. 

B 2. ویتامین
اضافه نمودن ويتامينB به مواد غذايی به خصوص  ويتامينB6برای پيشگيری از سنگ های کليه مفيد است. ضمن اينكه 

مطالعات نشان داده اند که کمبود ويتامينB6 می تواند باعث ايجاد سنگ های کليه شود.
3. آهن

آهن برای سالمت کليه ها نقش مهمی دارد. به دليل اينكه کليه ها در ساختن اريتروپويتين )erythropoietine(  تاثير دارند. 

1. ويتامين های گروه B ويتامين های قابل حل در آب هســتند که از ايجاد آنمی جلوگيری می کنند و در متابوليســم بدن 
کمک کننده است و مواد غذايی را تبديل به انرژی ميكند. 

2. ويتامين C از ويتامين های  قابل حل در آب که در بهبود زخم ها و پيشگيری عفونت ها کمک کننده است. 
3. ويتامين D به طور معمــول کليه ها آنرا به فرم فعال خود بــه نام ويتامين D3 تبديل می کننــد. ويتامين D3 در جذب 
کلسيم کمک کننده است و اين موضوع از آنجايی حائز اهميت است که بيماران دياليزی دارای ميزان پايين کلسيم هستند 

که باعث Renal Osteodistrophy می باشد و به همين دليل ويتامين D با توصيه ی پزشک می تواند مفيد باشد.

مقابله با عفونت های مجاری ادراری

سالمتی  کلیه ها

آقایان باPSA باال 

بیماران دیالیزی

دکتر علیرضا آقابیگی، فارغ التحصیل 
از دانشگاه کارول داویال بخارست در 
درهمان  سپس  سال۱۹۹3است. 
دانشگاه در سال ۱۹۹۸ در رشته زنان 
وزایمان و نازایی تخصص گرفته و به 
ایران آمده است. وی پس از گذراندن 
دوره ها و امتحان های مربوطه در 
رشته جراحی کلیه و مجاری ادراری 
و ناباروری در دانشکده علوم پزشکی 
اصفهان از سال ۱۹۹۹لغایت ۲003 
گرفتن  تحصیل جهت  به  مشغول 
دومین تخصص پزشکی خود بوده 
مصرف  خصوص  در  وی  با  است. 

مکمل های غذایی گفتگو کرده ایم.
 FISH OIL 

 برای سرطان پروستات مفيد بوده و به دليل اينكه ممكن است کاهش دهنده سكته ی قلبی و بيماری های قلبی عروقی باشد و 
سيستم ايمنی را تقويت کند و همچنين التهاب در بدن را کاهش دهد، قابل توصيه است.

  Eويتامين 
 ريسک سرطان پروستات را پايين می آورد.

  سلنيوم 
   ميزان پايين سلنيوم در پيشرفت BPH نقش مهمی دارد.

 PYGEUM AFRICAN 
 يک گياه که در آفريقای جنوبی رشد می کند و می تواند از پيشرفت BPH جلوگيری و يا به عقب بياندازد.

1. زینک
يكی از مهمترين مواد معدنی در تقويت جنسی آقايان است. زينک به 
ميزان باال به صورت طبيعی در ارگان های جنسی مرد و اسپرم ديده 
می شود. زينک در سخت غشا و دم اسپرم و همچنين در بلوغ اسپرم 
نياز است. کمبود زينک باعث کاهش تعداد اسپرم و تستوسترون 
شده و در بلوغ اسپرم نيز موثر است. به همين دليل مكمل های زينک 
نشان داده اند که در بهبود تعداد، کيفيت و سالمتی اسپرم و حرکت 
آن نقش موثری دارند. همچنين اثر زيادی بر روی باروری اســپرم 

دارد.
ضمن اينكه  استرس و دود سيگار و آلودگی و الكل ميزان زينک در 

بدن را پايين می آورد.  
2. فولیک اسید

تحقيقات نشان دادند که آقايان با ميزان باالی فوليک اسيد، دارای 
تعداد اسپرم بيشتری می باشند. ميزان فوليک اسيد با کاهش غير 

طبيعی اسپرم در آقايان ارتباط مستقيمی دارد. 
c 3. ویتامین

يک آنتی اکسيدان پر اهميت است که در پيشگيری از غير طبيعی 
بودن اسپرم و در حرکت اسپرم نقش موثری دارد. تحقيقات مختلفی 
نشــان داده اند که ميزان پايين ويتامين c باعث نازايی و همچنين 

باعث ايجاد تغييرات بسياری در اسپرم است.
D 4. ویتامین

اين ويتامين در توسعه يافتن هسته مرکزی سالم اسپرم و همچنين تعداد اسپرم نقش حياتی دارد. همچنين می 
تواند ميزان تستسترون را باال برده و در افزايش ليبيدو کمک کننده می باشد.

E  5. ویتامین
يک آنتی اکسيدان قوی است که در افزايش تعداد  و کيفيت و حرکت اسپرم تاثير گذار است. تحقيقات نشان 
 IVF باعث افزايش قدرت اسپرم در باروری تخمک می شود. همچنين ميزان E داده اند که مكمل های ويتامين

موفق در زوج هايی که ويتامين E مصرف کرده اند باالتر بوده است. 
6. امگا3

برای توليد اسپرم سالم نياز به امگا 3 است. امگا 3 گردش خون در ارگان های جنسی را بهبود بخشيده و به همين 
دليل در تقويت جنسی نقش بسزايی دارد.

7. سلنیوم
يک ماده معدنی آنتی اکسيدان است که در کارکرد اپيديديم تاثير بسزايی دارد. کمبود سلنيوم باعث نازايی در 

مردان شده و مكمل های سلنيوم درصد بارداری در آقايان را باال می برد. 
Q10 .8کوانزیم

در تعداد و حرکت اسپرم نقش موثری داشته و در مايع منی بطور طبيعی وجود دارد و باعث بهبود حرکت اسپرم 
شده و از جراحت اسپرم جلوگيری ميكند. 

 L Arginine .9
 L بااليی است همچنين L arginine جهت توليد و به بلوغ رسيدن اســپرم حياتی است. سر اســپرم دارای

Arginine کيفيت و حرکت اسپرم را بهبود ميبخشد.
L carnitine .10

برای به بلوغ رساندن و کارکرد اسپرم حياتی است. L carnitine به طور طبيعی در اپيديديم ترشح می شود 
و دارای خاصيت آنتی اکسيدانی اســت. و در پيشگيری از آسيب به اســپرم کمک کننده است. هر چه ميزان 
 L در اسپرم باالتر باشد تعداد و حرکت اســپرم باالتر می رود و همچنين با پايين آمدن ميزان L carnitine

carnitine کارکرد و رشد و حرکت اسپرم به صورت چشمگير کاهش می يابد.
11.  کلسیم

کلسيم در حرکت اسپرم نقش مهمی دارد. در صورتی که اسپرم حاوی کلسيم به ميزان مناسب نباشد، قدرت 
نفوذ به تخمک را ندارد.

12. سایر مغذی ها
از ديگر مكمل ها که در ناباروری مردان نقش دارند می توان به ويتامين ب12 و ب6 و همچنين مس و منيزيوم 

اشاره کرد.

پیش به سوی سالمتپیش به سوی سالمت
دنیای مکمل ها دنیای مکمل ها 
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تصویر ذهنی بیمار
 از بیماری های پوستی

دکتر وحیدرضا سپهر
متخصص پوست 

مهمترین بیماری های پوستی شایع در ایران کدام است؟
هرچنــد مرزبنــدی در زمينــه کاری مــا کمــی مشــكل اســت، ولــی اگــر بــه دو 
طبقــه زيبايــی و بيمــاری بخواهيــم طبقــه بنــدی کنيــم، ســرآمد مشــكالت 
زيبايــی، آکنــه ولگاريــس )جــوش غــرور جوانــی( و مالســما )ماســک 
ــن  ــدف، ليك ــرص، ص ــتی ب ــای پوس ــاری ه ــرآمد بيم ــت و س ــی( اس حاملگ
بالســت، بيماری هــای جلــدی و بيمــاری هــای نشــات گرفتــه از مصــرف دارو 

ــد. ــی باش م

وضعیــت پراکندگــی بیمــاری هــای پوســتی در مناطــق مختلــف 
کشــور چگونــه اســت؟

مســلما در اقليــم هــای مختلــف بيماری هــای پوســتی متفاوتی شــايع اســت. 
بــه طــور مثــال در کرمــان و يــا کرمانشــاه کــه بــه مــرز نزديــک اســت بيمــاری 

پوســتی ســالک بســيار ديــده مــی شــود.
همچنيــن هرچــه بــه ســمت جنــوب مــی رويــم بيمــاری هــای نشــات گرفته 
از آفتــاب بيشــتر مــی شــود. بنابرايــن بايــد در ايــن خصــوص اطــالع رســانی 
ــان و  ــم ش ــه اقلي ــبت ب ــردم نس ــی م ــه آگاه ــود. هرچ ــازی ش ــگ س و فرهن
بيمــاری هــای مربوطــه بيشــتر شــود، مــی توانيــم بــه پيشــبرد اهــداف نظــام 

ســالمت نظيــر پيشــگيری اميــدوار تــر باشــيم. 

ــرار  ــتی ق ــای پوس ــاری ه ــرض بیم ــتر در مع ــانی بیش ــه کس چ
ــد؟ دارن

ــر مســتقيم  ــتی تاثي ــای پوس ــاری ه ــی روی بيم ــای ارث ــه ه ــک و زمين ژنتي
دارد. يعنــی ممكــن اســت کــه يــک ســری عوامــل کــه باعــث پيــر پوســتی 
ــتند  ــی هس ــتعد ژنتيك ــه مس ــانی ک ــود در کس ــی ش ــو م ــزش م ــا ري و ي
ســريعتر و بيشــتر بــروز پيــدا کنــد، و حتــی شــكل بــروز بيمــاری هــا هــم در 
افــراد مختلــف متفــاوت اســت. مثــال آکنــه ولگاريــس کــه در حالــت شــديد 
کيســتيک مــی شــود مســتقيما بــا ژنتيــک فــرد در ارتبــاط اســت. حــال اگــر 
ايــن افــراد کــه زمينــه ژنتيــک دارنــد در محيــط يــا عوامــل بيرونــی مســتعد 
قــرار بگيرنــد، بيشــتر از بقيــه افــراد احتمــال ابتــال بــه بيمــاری دارنــد. بــه طور 
ــد اگــر در  ــراد کــه حالــت کيســتيک آکنــه ولگاريــس را دارن مثــال همــان اف

معــرض ترکيبــات هالوژنــی يــا رطوبــت يــا کلــر قــرار 
بگيرنــد ايــن بيمــاری شــدت پيــدا مــی کنــد يــا فردی 
کــه مســتعد مالســما هســت، اگــر در معــرض آفتــاب 
قــرار گيــرد، بيمــاری او را تشــديد مــی کنــد. از ســوی 
ــا،  ــاری ه ــاير بيم ــد س ــه مانن ــم ک ــد بگويي ــر باي ديگ
افــرادی کــه نســبت بــه ســالمت خــود، کــم توجهــی 
ــاری بيشــتر  ــه بيم ــالی ايشــان ب ــال ابت ــد، احتم دارن
ــه عنــوان مثــال، پوســت های خشــک اگــر در  اســت. ب
ــوای خشــک(  ــد آب و ه شــرايط خشــک شــدن )مانن

قــرار گيرنــد، دچــار ترک خوردگــی، پوسته پوســته 
شــدن و گاهــی خــارش می شــوند. پــس اگــر فــرد 
رعايــت نكنــد، طبيعــی اســت کــه در معــرض مشــكالت 

ــرد. ــی گي ــرار م ــتی ق پوس

تاثیر خواب بر سالمت پوست چیست؟
ــن  ــا افزايــش ســن و همچني ــان و ب ــرور زم ــه م پوســت ب
قــرار گرفتــن در معــرض عوامــل محيطــی بــه مــرور افت 
پيــدا مــی کنــد. حــال پوســت ســالم، پوســتی اســت کــه 
بــا توجــه بــه مراقبتهــا و عوامــل ژنتيكــی کمتــر آســيب 
ديــده باشــد. در ايــن ميــان بايــد بــه مقولــه خــواب کافــی 

اشــاره کنيــم. در طــول روز همــواره در حــال فعاليــت هســتند، بنابرايــن آنهــا 
نيــز نيــاز بــه اســتراحت دارنــد و خــواب کافــي بــر ســالمت ســلول هاي بــدن 
موثــر اســت. خــواب کافــي و ناکافــي در افــرادي کــه بــه طــور ژنتيكــي داراي 
ــگ پوســت  ــر شــدن رن ــث تيره ت ــد باع ســياهي زيرچشــم هســتند، مي توان
ــه طــور کلــي افــرادي کــه خــواب  ــه خصــوص ناحيــه زيــر چشــم شــود و ب ب
ــان خــون  ــه دليــل کاهــش نســبي جري ــب ب ــد، اغل ــي دارن نامناســب و ناکاف
در بدنشــان، رنــگ پوســتي متمايــل بــه زرد خواهنــد داشــت و در ظاهــر هــم 
خســتگي و کــم خوابــي در چهــره آنــان مشــخص اســت در نتيجــه شــفافيت 
پوســت در ايــن افــراد کــم شــده و بــه دنبــال آن آکنه هــاي پوســتي نمايان تــر 
ــرادي کــه  ــه خصــوص در اف ــي خــواب بيــش از حــد هــم ب مي شــوند. از طرف
ــدن در  ــات ب ــع مايع ــت تجم ــر سرشــان صــاف اســت، عل ــگام خــواب زي هن
ــه  ــود ک ــي ش ــم م ــر چش ــورت و زي ــتر ص ــف بيش ــث پ ــورت باع ــرو ص س
البتــه ايــن ورم يــا پــف کردگــي در طــول روز بــه تدريــج و بــا فعاليــت بهبــود 

مي يابــد.

نقــش تغذیــه در ســالمت پوســت و مــو را تشــریح کنیــد. تــا چــه 
ــه از اســیب هــای پوســتی در  ــا کمــک تغذی ــوان ب میــزان مــی ت

امــان بــود یــا مشــکالت پوســتی را درمــان کــرد؟
ــه  ــت اســت، ب ــز اهمي ــو بســيار حاي ــه در ســالمت پوســت و م نقــش تغذي
ــت،  ــج اس ــودکان راي ــه در ک ــک ک ــا اگزپي ــاری اگزم ــال در بيم ــور مث ط
ــن بيمــاری مــی  ــی باعــث تشــديد اي تخــم مــرغ، ماهــی و غذاهــای درياي
ــوده کــه شــيرينی باعــث  ــج ب شــود. همچنيــن در گذشــته ايــن تفكــر راي
ــرده و  ــت ک ــاله را ثاب ــن مس ــز اي ــم ني ــود و االن عل ــی ش ــه م ــاد آکن ايج
همچنيــن مــواد لبنــی آکنــه را تشــديد مــی کنــد. در زمينــه رشــد مــو هــم 
تاثيــر چشــمگير تغذيــه مشــهود اســت. زيــرا کمبــود بســياری از ويتاميــن 
هــا و عناصــر معدنــی باعــث ريــزش مــوی ســر و همچنيــن شــوره ســر مــی 
شــود. در نتيجــه فرهنــگ اســتفاده از مكمــل هــا در کنــار تغذيــه ســالم در 
ــر اســت. مثــال بدليــل اســتفاده از کــرم  ســالمت پوســت و مــو بســيار موث
ــراد  ــيد، اف ــش خورش ــعه فرابنف ــدن از اش ــان مان ــرای در ام ــاب ب ــد آفت ض
از جــذب ويتاميــن D3 محــروم مــی شــوند، در نتيجــه اســتفاده از مكمــل 

ــد. ــران کن ــود را جب ــن کمب ــد اي ــه ای ميتوان تغذي
ــا  ــذی ه ــز مغ ــه ري ــم ک ــد بگويي ــی باي ــور کل ــه ط ب
شــامل انــواع گــروه ويتاميــن هــا، ترکيبــات و عناصــر 
معدنــی، آمينــو اســيدها کــه بــرای ســاختن کراتيــن 
)پروتييــن مــو( و همچنيــن اســيدهای چــرب ضروری 
مثــل امــگا3 همگــی نقــش مهمی در ســالمت پوســت 
ــه  ــه کــم و ن ــزان مناســب، ن ــه مي ــد ب ــد و باي ــو دارن و م
زيــاد، تاميــن شــوند و در صورتــی کــه از طريــق تغذيــه 
ــی، نتوانيــم تضمينــی بــرای تاميــن آن هــا  طبيع
ــای  ــه از روش ه ــتيم ک ــر هس ــيم، ناگزي ــته باش داش
ديگــر، ايــن ريزمغــذی هــا را تاميــن کنيــم کــه يكــی از 

ــت. ــی اس ــای غذاي ــل ه ــا مكم ــن روش ه اي
ــان  ــر گياه ــی نظي ــر ب ــد از تاثي ــر نباي ــوی ديگ از س
ــر  ــيم. تاثي ــل باش ــت غاف ــالمت پوس ــر س ــی ب داروي
ــكار اســت و اســتفاده  ــل ان ــر قاب ــر دارو هــا غي ــی نظي ب
گســترده آنهــا در انــواع کرم هــا و شــربتها نشــان 
دهنــده تاثيــر فــوق العــاده آن هــا اســت. .مثل اســتفاده 
از آلوئــورا و آووکادو در کرم هــا. ولــی ايــن مســاله را  بايــد 
در نظــر داشــت کــه حتــی االمــكان از خــود ميــوه هــا و 

ــود. ــتفاده ش ــد اس ــان باي گياه

استرالیا و بعد کانادا در زمینه 
آگاه سازی و کنترل بیماری های 

پوستی به خصوص بیماری 
مالنوما که بسیار در این دو کشور 

شایع بود، موفق عمل کردند

ارتقای آگاهی مردمارتقای آگاهی مردم
سالمت پوست و موسالمت پوست و مو
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مسئولیت های حرفه ای پزشک

سید محمد زمان دریاباری 
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

مسـئولیت پزشـکی، پاسـخگو بودن پزشـک در قبال خسـارات و زبان 
روحی و معنوی اسـت که به بیمار وارد می آورد و این خسـارات، ناشـی 
از انجام وظایف پزشـکی اسـت. مسـئولیت پزشـک در ابعـاد انتظامی، 
کیفـری، اخالقـی و مدنـی قابـل بررسـی اسـت. کـه در ایـن نوشـتار به 

صـورت چکیـده وار بـه آن می پردازیـم.

1ـ  سیر تحوالت مسئولیت پزشک:
فتح بابل توسـط کـوروش کبيـر در سـال 505 قبـل از ميـالد، موجـب آشـنايی ايرانيان با 
دسـتاوردهای پزشـكی چنـد صـد سـاله بابـل شـد. افـزون بـر ايـن، در دوران پادشـاهی 
هخامنشـيان، ارتباط فرهنگی ميان ايـران و يونان وجود داشـت و حتی عده ای از پزشـكان 
يونانـی در کنار اطبـای ايرانـی، در دربار پادشـاهان ايـران، به طبابت اشـتغال داشـتند.  در 
دوران ساسـانيان پزشـكان بـه چهـار دسـته دارو پزشـكان و تن پزشـكان، کرتوپزشـكان 
)جراحـان(، دات پزشـک )پزشـک قانونـی( و مهتـر پزشـكان )روانپزشـكان( تقسـيم 
می شـدند.]1[ آنـان در دانشـگاه مجهـز جنـدی شـاهپور و بيمارسـتان آن بـه تحصيـل 
پرداختـه بودنـد. از همين دانشـگاه افـرادی چـون برزويـه طبيـب، بزرگمهر و نيـز خرداد 
برزين فارغ التحصيل شـدند کـه سـرآمد پزشـكان آن دوران بودنـد. در ايران باسـتان نيز، 
پزشـكان افزون بر مسـئوليت اخالقی و کيفـری کـه در »ونديـداد« پيش بينی شـده بود، 

دارای مسـئوليت مدنـی نيـز بوده انـد.]2[
در دوران اسـالمی نيـز پزشـكی دارای شـاخه هايی بـود مانند تدبيـر االصحاء )تندرسـتی 
اشـخاص(، تدبيـر الحبالـی )سـالمتی زنان آبسـتن جهـت سـالم نـگاه داشـتن جنين(، 
تدبير المولودين )پزشـكی نـوزادان(، تدبيـر الصبيان )پزشـكی کودکان(، تدبير المشـايخ 
)پزشـكی سـالخوردگان(.]3[ رشـد و اعتالی پزشـكی اسـالمی بيـش از هر چيـز مرهون 
تالشـهای پزشـكان برجسـته ايرانـی ماننـد ذکريـای رازی، ابوعلی سـينا و… بـود. در فقه 
اسـالمی، پزشـكان به موجب رواياتی که از پيامبـر)ص( و ائمه)ع( وارد شـده بود، مسـئول 
بودند و افـزون بر ايـن، با قبـول مسـئوليت بيمارسـتان بايد پاسـخگوی اقدامـات خدمه و 

کارکنـان خود نيـز می بودنـد.]4[

2ـ مسئولیت اخالقی پزشک
مسـئوليت اخالقی، عبـارت اسـت از اينكـه انسـان در مقابل وجـدان خويش پاسـخگوی 
خطای ارتكابـی خود باشـد. بنابراين مسـئوليت اخالقـی، کامـاًل جنبه درونی و شـخصی 
دارد و برای مسـئول شـناختن فاعـل، الزم اسـت که انديشـه و وجدان وی بازرسـی شـود.
]5[ بـه عبـارت ديگر مسـئوليت اخالقـی، الزامی اسـت که شـخص در وجـدان خويش در 
برابر گفتار، اعمـال و افكار خود دارد. اگر عمل با حسـن نيت باشـد، شـخص مـورد مؤاخذه 
قرار نمی گيـرد و اگر فاعل، قصدی خالف قواعد اخالقی داشـته باشـد. مسـئول اسـت، ]6[ 
بنابرايـن مسـئوليت اخالقـی، پاسـخگويی انسـان در برابـر وجـدان خويـش و در برابـر 
پروردگار اسـت. مسـئوليت حقوقی، مسـئوليتی اسـت که شـخص در برابر ديگران دارد و 
معموالً بـه وسـيله پرداختهـای مالی، جبـران می گـردد برخـالف مسـئوليت اخالقی که 

قابل تقويـم به پـول نمی باشـد.]7[
اخـالق پزشـكی، اصـول و قواعـد اخالقی اسـت کـه يـک پزشـک بايـد آن را رعايـت کند. 
اهميـت آداب و اصول اخالقـی الزم الرعايه برای پزشـک، از لحاظ شـدت و ضعف بسـتگی 
به اثـری دارد که روان بيمـار وارد می کنـد. مهمترين آداب پزشـكی، راسـتگويی و برخورد 
مالطفت آميز با بيمار اسـت. پزشـک در صورتی کـه مصلحت بيمـار اقتضاء کند، بايـد او را 
از نوع بيمـاری اش آگاه کنـد.]8[ بقـراط حكيم نيز مسـئوليت اخالقی پزشـک را با شـرح 

بايدهـا و نبايدها، تبيين کرده اسـت. ايـن بايدهـا و نبايدهـا عبارتند از:
الف( بایدها:

1ـ  بايد در گرفتـن بهای درمان خـود، منطقی و خردمند باشـد و اگـر الزم بود، از آن چشـم 
. شد بپو

2ـ پزشک بايد در صورت دودلی يا سرگشتگی، به رايزنی بپردازد.
3ـ پزشـک بايـد پـاک، پارسـايانه و اخالقـی زندگـی کنـد و بـه گسـترده ترين و واالترين 

مفهـوم، يـک فيلسـوف بماند.
4ـ او بايـد از هرگونـه خودنمايـی در پوشـاک يا رفتـار، بپرهيزد و بكوشـد تـا بـا داد و فرياد 

بی مـورد يـا آزاردهنـده، بيمـار را نرنجاند.
ب( نبایدها:

ــا آن  ــت ب ــص پوس ــک متخص ــه ی ــی ک ــش های ــن چال ــم تری مه
ــت؟ ــدام اس ــت ک ــه اس مواج

ــدم  ــوال ع ــت. معم ــردم اس ــای م ــی ه ــث آگاه ــئله، بح ــن مس مهمتري
ــود  ــی ش ــث م ــان باع ــاری و مشكلش ــه بيم ــبت ب ــاران نس ــی بيم آگاه
ــا  ــد و ي ــا را خســته و مســتاصل کن ــان، آنه ــد درم ــی شــدن رون ــه طوالن ک
ــكين و  ــه تس ــط جنب ــدارد و فق ــی ن ــان قطع ــاری درم ــات بيم ــی اوق گاه
عــدم پيشــروی دارد ولــی بيمــاران توقــع درمــان کامــل دارنــد و بــه طبــع 
مشــكل را از ناحيــه پزشــک خــود مــی داننــد. در اينجــا هــم نقــش رســانه، 
ــه  ــن نكت ــت. اي ــاری هاس ــردم از بيم ــازی م ــرای آگاه س ــی ب ــش مهم نق
ــه نحــوه  هــم بايــد اضافــه کنيــم کــه مــردم بايــد اطالعــات خــود راجــع ب
ــم  ــد بگويي ــال باي ــه طــور مث ــد. ب مراقبــت از پوســت خــود را افزايــش دهن
ــرده و  ــاس ک ــراد را حس ــت اف ــد پوس ــده می توان ــرل نش ــترس کنت ــه اس ک
مشــكالت پوســتی بــه دنبــال داشــته باشــد ولــی مــردم ايــن مقولــه را مــد 
ــن  ــز را از راه دارو تامي ــه همــه چي ــد ک ــع دارن ــد و توق ــرار نمــی دهن نظــر ق

کننــد.
ــن  ــدن و همچني ــظ ســالمتی ب ــرای حف ــد ب ــراد باي ــه اف ــه هم ــی ک  در حال
ــترس را  ــرل اس ــود، کنت ــوی خ ــت و م ــالمت پوس ــز س ــالمت روان و ني س
ــرل  ــا کنت ــک ب ــی ش ــد. ب ــرار دهن ــود ق ــگی خ ــای هميش ــزء برنامه ه ج
ــل  ــرد. قاب ــد ک ــدا خواهن ــت پي ــزی دس ــگفت انگي ــج ش ــه نتاي ــترس ب اس
ــی  ــه روحــی ناگهان ــد شــامل يــک ضرب توجــه اســت کــه اســترس می توان
ــب  ــاری و ت ــی، بيم ــكان، از دســت دادن شــغل، جداي ــی از نزدي ــرگ يك )م
ــا  ــاد ي ــی از کار زي ــديد ناش ــتگی ش ــزا و....( خس ــت، آنفلوآن ــديد، عفون ش
حتــی جراحــی باشــد. همچنيــن بحــث پوســت هــای حســاس هــم موضوع 
مهمــی اســت. طبيعتــا افــرادی کــه دارای پوســت حســاس هســتند، بايــد 
ــوينده ها،  ــب ش ــه اغل ــبت ب ــاس نس ــت حس ــند. پوس ــب باش ــتر مراق بيش
نشــان  بيشــتری  بهداشــتی حساســيت  و  آرايشــی  فرآورده هــای 

. هــد می د

چرا مراقبت های پوستی، پرهزینه هستند؟
مــی تــوان گفــت در بخشــی از بيمــاری هــای پوســتی، بحــث زيبايــی مطــرح 

اســت و ســازمان هــای بيمــه گــر، آن هــا را تحت پوشــش 
ــكالت  ــروز مش ــث ب ــه باع ــد. در نتيج ــی دهن ــرار نم ق
متعــددی بــرای افــراد جامعــه مــی شــود. بــه طــوری کــه 
برخــی افــراد، ترجيــح مــی دهنــد کــه از گام برداشــتن در 

ــد. ــان انصــراف بدهن مســير درم

در چــه شــرایطی بهتــر اســت کــه مکمــل هــای 
غذایــی، مشــمول حمایــت هــای بیمــه ای قــرار 

ــد؟ گیرن

ــوب  ــروری محس ــا ض ــاری ه ــی از بيم ــرای برخ ــا ب ــل ه ــری از مكم يكس
مــی شــوند ولــی مســاله ايــن اســت کــه اوال وزارت بهداشــت مكمــل هــا را 
تحــت پوشــش بيمــه قــرار نمــی دهــد و ثانيــا اينكــه يكســری بيمــاری هــا 
را بيمــاری محســوب نمــی کننــد کــه دارو هــا و مكمــل هــای مرتبــط بــا آن 
را تحــت پوشــش بيمــه قــرار دهــد. مثــال فــردی بــه طــور ژنتيــک کمبــود 
ــد  ــا باي ــان دارد و الزام ــه درم ــل روی جنب ــا مكم ــس در اينج روی دارد پ
مصــرف کنــد و يــا کمبــود ويتاميــن C در فــردی باعــث بيمــاری اســكوربوز 
مــی شــود ولــی متاســفانه تحــت پوشــش بيمــه نبــوده و يكســری از افــراد 

ــاال درمــان نمــی شــوند. ــه دليــل هزينــه ب ب

ــتی  ــای پوس ــگیری از بیماری ه ــه پیش ــورها در زمین ــدام کش ک
ــد؟ ــرده ان ــزی و عمــل ک ــه ری ــر برنام ــق ت موف

ــه آگاه  ــادا در زمين ــد کان ــدا اســتراليا و بع ــم ابت ــدی کني ــم رده بن ــر بخواهي اگ
ســازی و کنتــرل بيمــاری هــای پوســتی بــه خصــوص بيمــاری مالنومــا کــه 

ــد. ــق عمــل کردن ــود، موف ــن دو کشــور شــايع ب بســيار در اي

ــاران  ــدن، در بیم ــی از ب ــر ذهن ــه ی تصوی ــد مقایس ــه ح ــا چ ت
ــت؟ ــاوت اس ــالم متف ــراد س ــا اف ــتی ب پوس

در يــک مطالعــه ی مــوردـ  شــاهدی کــه از ســوی مرکــز تحقيقــات پوســت و 
ســلول های بنيــادی دانشــگاه علــوم پزشــكی تهــران و اصفهــان انجــام شــده، 
ــا 64 ســاله )150 نفــر مــورد و 150 نفــر شــاهد( شــهر  ــراد 18 ت 300 نفــر از اف
ــری  ــای ظاه ــخگويان از اعض ــت پاس ــزان رضاي ــده و مي ــاب ش ــان انتخ اصفه
بدنشــان و احساســات افــراد در رابطــه بــا ظاهرشــان در موقعيت هــای 
مختلــف و شــرايط متفــاوت بــا بهره گيــری از يــک پرســش نامه 

محقق ســاخته ســنجيده شــده اســت.
ــان تحصيل کــرده، مجــرد  ــن مطالعــه نشــان مــی دهــد کــه زن يافته هــای اي
ــدن خــود  ــه ب ــگاه مثبت تــری ب ــر و ن ــی باالت ــر بدن ــر، نمــره ی تصوي و جــوان ت
داده انــد. ضمــن اينكــه افــراد ســالم نمــره ی تصويــر بــدن باالتــری نســبت بــه 
بيمــاران پوســتی داشــتند. عــالوه بــر ايــن، بيــن جنســيت و نمــره ی تصويــر 
بــدن رابطــه ی معنــاداری مشــاهده نشــد. نتيجه گيــری کــه در ايــن مطالعــه 
ــری در  ــش مؤث ــتی نق ــای پوس ــه بيماری ه ــت ک ــن اس ــه اي ــورت گرفت ص

ــتند. ــی داش ــر بدن تصوي
ــه بحــث ريــزش مــو نيــز گريــزی بزنيــم، بايــد بگوييــم  اگــر بخواهيــم ب
ــد  ــتی می باش ــن پوس ــايع مزم ــای ش ــی از بيماری ه ــو يك ــزش م ــه ري ک
ــت  ــی در وضعي ــر منف ــو تأثي ــزش م ــی دارد. ري ــروز فراوان ــيوع و ب ــه ش ک
روان شــناختی، روابــط اجتماعــی و فعاليت هــای روزمــره ی افــراد مبتــال 
ــدم  ــت و ع ــم اس ــيار مه ــان بس ــرای زن ــی ب ــه زيباي ــی ک دارد. از آنجاي
ــط اجتماعــی  ــان باعــث کاهــش رواب ــت در آن ــی و جذابي احســاس زيباي
ــزش  ــب ري ــان مناس ــن درم ــود، بنابراي ــردگی می ش ــال آن افس و به دنب
ــود  ــه بهب ــی و درنتيج ــات اجتماع ــود ارتباط ــث بهب ــد باع ــو می توان م
کيفيــت زندگــی ايــن بيمــاران شــود. يــک مطالعــه 
ــا هــدف بررســی فراوانــی افســردگی در زنــان  کــه ب
ــگاه  ــه درمان ــه ريــزش مــو مراجعه کننــده ب مبتــال ب
شــهيد صدوقــی يــزد انجــام شــده، نشــان داد 
کــه 67% افــراد مراجعه کننــده از درجاتــی از 
ــه ای  ــع نتيج ــد. در واق ــی بردن ــج م ــردگی رن افس
ــرد آن  ــت ک ــوان برداش ــی ت ــه م ــن مطالع ــه از اي ک
ــه ريــزش مــو  ــان مبتــال ب ــود کــه افســردگی در زن ب

ــی دارد.  ــی باالي فراوان

یافته های این مطالعه نشان 
می دهد که زنان تحصیل کرده، 

مجرد و جوان تر، نمره ی تصویر 
بدنی باالتر و نگاه مثبت تری به بدن 
خود داده اند. ضمن اینکه افراد سالم 
نمره ی تصویر بدن باالتری نسبت 

به بیماران پوستی داشتند

بایدها و نبایدهای یک پزشکارتقای آگاهی مردم
وکیل پزشکانسالمت پوست و مو
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1ـ پزشـک نبايـد داروی کشـنده بدهد و نـه آن را سـفارش 
کنـد.

2ـ او نبايد سقط جنين را تشويق کند.
3ـ پزشـک نبايـد بـا سـوء اسـتفاده از مقـام و پايـگاه خـود، 

عضـوی از خانـدان بيمـار را گمـراه سـازد.
4ـ او نبايـد هيچ گونـه اطالعـات و گزارشـی دربـاره بيمـار، 
فاش سـازد، خواه در راسـتای پيشـه او، يـا به وابسـته پيوند 

عـادی اش بـا جامعه.
5ـ او نبايد دست به تبليغات و بازارگرمی بزند.«]9[

مسـئوليت اخالقـی پزشـكی و مسـئوليت مدنی پزشـكی، 
رابطـه عمـوم و خصـوص مـن وجـه دارنـد. از ايـن رو، در 
پاره ای موارد، پزشـک، عـالوه بر مسـئوليت اخالقـی، ملزم 
به جبـران خسـارت بيمار نيز هسـت. همچنين مسـئوليت 
اخالقـی، گاهی با مسـئوليت کيفـری تداخل پيـدا می کند 
که نمونـه آن، افشـای اسـرار پزشـكی اسـت کـه در قوانين 
برخی کشـورها از جمله ايـران )مـاده 628 قانـون مجازات( 
جرم تلقی شـده، مسـتوجب مجـازات اسـت. لـزوم رعايت 
اصول اخالقـی پزشـكی در قوانيـن مربـوط به پزشـكان در 
فرانسـه نيـز مـورد تأکيـد اسـت. بـرای نمونـه در مـادة)5( 
قانـون الزامـات پزشـكی فرانسـه، لـزوم معالجـه و درمـان 
همه افـراد از هر طبقـه اجتماعـی و از هر مليت مـورد تأکيد 

اسـت.
3ـ مسئولیت کیفری پزشک:

مسـئوليت کيفـری، مبتنـی بر قصـد و سـوءنيت اسـت. در 
صورتـی فاعل فعـل زيانبـار مجـازات می گـردد که فعـل او 

جـرم تلقـی گـردد. هنگامـی يک 
عمل جـرم اسـت کـه دارای عنصر 
معنوی )سـوءنيت عام و سـوءنيت 
خـاص( و عنصـر مـادی باشـد. 
بعالوه قانـون نيـز بايـد آن عمل را 
جـرم و مسـتوجب مجـازات بداند. 
بـر  مسـئوليت کيفـری، عـالوه 
مجنـی عليـه، جامعـه نيـز از وقوع 
جـرم متضـرر می شـود در حالـی 
کـه در مسـئوليت مدنـی، متضرر 

يـک شـخص خصوصـی اسـت.
لحــاظ  از  پزشــک  هنگامــی 
کيفــری مســئول اســت کــه 
عمــل ارتكابــی او، تــوأم بــا 
ســوءنيت باشــد و قانــون نيــز آن را 

مســتوجب مجازات بدانــد. در قانــون مجــازات فرانســه، در 
ــه افــراد نيازمنــد  صورتــی کــه پزشــكان از کمک رســانی ب
ــارت،  ــدم مه ــل ع ــه دلي ــا ب ــد ي ــودداری ورزن ــان خ درم
ــا از  ــار ي ــرگ بيم ــب م ــی، موج ــی و بی مباالت بی احتياط
کارافتادگــی کامــل بيــش از ســه مــاه بيمــار شــوند، قابــل 
مجــازات خواهنــد بــود و مســئوليت کيفــری )و به تبــع آن 
جــزای نقــدی( آنهــا، تخصصــاً از مــواردی کــه بيمه هــای 
ــرار  ــش ق ــت پوش ــه، تح ــكی در فرانس ــئوليت پزش مس
می دهنــد، خــارج اســت.]11[ در قانــون مجــازات 
ــا  ــن از ســوی پزشــک 2 ت اســالمی، مجــازات ســقط جني
5 ســال حبــس و پرداخــت ديــه و مجــازات افشــای اســرار، 
حبــس از ســه مــاه و يــک روز تــا يــک ســال و يــا مجــازات 

ــا شــش ميليــون  نقــدی از يــک ميليــون و پانصــد هــزار ت
ــت. ــال اس ري

بـه اسـتناد مـاده 295 قانـون مجـازات اسـالمی مصـوب 
1392 پزشـک يـا پرسـتار، در صورتـی کـه وظيفـه قانونی 
خـود را تـرک کننـد و بـه سـبب آن، جنايتـی واقـع شـود، 
چنانچه توانايی انجـام آن فعـل را )معالجه و درمان( داشـته 
اسـت جنايت حاصل به او مسـتند می شـود و حسـب مورد، 
جنايـت وارده، عمـدی، شـبه عمـدی، يـا خطـای محـض 
خواهـد بـود و بـه مجـازات مقـرر محكـوم خواهـد شـد. 
بنابراين پزشـكانی کـه از انجـام وظايـف پزشـكی و رعايت 
موازين پزشـكی سـرباز می زننـد، بايـد تحمـل مجازاتهای 

مقـّرر در قانـون را پذيـرا باشـند.
از سـوی ديگر به اسـتناد مـاده 495 قانون مجـازات مصوب 
1392، هـرگاه پزشـک در معالجاتـی کـه انجـام می دهـد 
موجـب تلف يـا صدمـه بدنی گـردد، ضامـن ديه اسـت مگر 
آنكه عمـل او مطابق مقـررات پزشـكی و موازين فنی باشـد 
يـا اين کـه قبـل از معالجـه برائـت گرفتـه باشـد و مرتكـب 
تقصيری هم نشـود و چنانچه اخـذ برائت از مريـض به دليل 
نابالغ يا مجنـون بـودن او، معتبر نباشـد و يا تحصيـل برائت 
از او بـه دليـل بيهوشـی و ماننـد آن ممكـن نگـردد، برائت از 
ولی مريـض )ولـی خـاص اسـت ماننـد پـدر و ولی عـام که 
مقـام رهبـری و در مـوارد فقـدان يا عدم دسترسـی بـه ولی 
خـاص، رئيـس قـوه قضائيـه بـا اسـتيذان از مقـام رهبـری 
و تفويـض اختيـار بـه دادسـتان های مربوطـه( تحصيـل 

می شـود.

مـاده 496 در ادامـه می گويـد: »در مـوارد ضـروری کـه 
تحصيل برائت ممكن نباشـد و پزشـک برای نجـات مريض، 
طبق مقـررات اقـدام به معالجـه نمايد، کسـی ضامـن تلف 
يـا صدمـات وارده نيسـت.« همانگونـه کـه در متـن مـاده 
مالحظه می شـود، اخذ برايـت از بيمـار در صورتـی موجب 
عـدم مسـئوليت کيفـری پزشـک در انجـام معالجه اسـت 
کـه تقصيـری مرتكـب نشـود. بنابرايـن چنانچه پزشـک از 
بيمار اخـذ برايـت کند امـا موازين پزشـكی و اصـول اخالق 
پزشـكی را رعايـت نكـرده و مرتكب تقصيـر در علـم و عمل 
شـود، بايد عالوه بـر مجازاتهـای انتظامی، کيفرهـای مقرر 
در قانـون را نيـز تحمـل کنـد. تبصره هـای مـاده 495 در 
تكميل مـاده فوق افـزوده اسـت: »در صـورت عـدم قصور يا 
تقصير پزشـک در علم و عمل بـرای وی ضمان وجـود ندارد 

هرچنـد برائـت اخـذ نكرده باشـد«
البتـه در مـواردی کـه پزشـک برائـت از بيمـار اخذ نكـرده، 
به نظر می رسـد بـار اثبـات اينكـه همـه موازين پزشـكی را 

رعايـت کـرده بـر عهده پزشـک اسـت.
وفـق مـاده 496 قانـون مجـازات اسـالمی، »پزشـک در 
معالجاتـی کـه دسـتور انجـام آن را بـه مريـض يا پرسـتار و 
ماننـد آن صـادر می نمايـد، در صورت تلـف يا صدمـه بدنی 
ضامـن اسـت مگـر آنكـه مطابـق مـاده )495( ايـن قانـون 

عمـل نمايـد.
تبصـره 1ـ در مـوارد مزبور، هـرگاه مريـض يا پرسـتار بداند 
که دسـتور اشـتباه اسـت و موجـب صدمـه و تلف می شـود 
و بـا وجود ايـن به دسـتور عمل کند، پزشـک ضامن نيسـت 
بلكـه صدمـه و خسـارت مسـتند بـه خـود 

مريض يـا پرسـتار اسـت.
تبصـره2ـ در قطـع عضـو يـا جراحـات ايجاد 
شـده در معالجات پزشـكی طبق ماده )495( 

ايـن قانـون عمـل می شـود.«
بنابرايـن پرسـتاران و ديگـر کارکنـان نيـز 
نمی توانند بـه اسـتناد امـر و مافوق خـود، در 
صورتيكه بدانند دسـتور اشـتباه اسـت، خود 

را از مسـئوليت مبـری فـرض کننـد.
4ـ مسئولیت انتظامی پزشک:

پزشـكان ملـزم بـه نظامـات طّبـی و پرهيـز 
از امـور خـالف شـأن و حيثيـت پزشـكی 
انتظامـی  می باشـند. مـاده 14 آيين نامـه 
رسـيدگی بـه تخلفـات صنفـی و حرفـه ای 
وابسـته  و  پزشـكی  حرفه هـای  شـاغالن 
مصـوب 30ر4ر1387 هيـات وزيـران می گويـد: »جـذب 
بيمـار، بـه صورتـی کـه مخالـف شـؤون پزشـكی باشـد؛ 
همچنين، هر نـوع تبليغ گمـراه کننده از طريق رسـانه های 
گروهی و نصـب آگهـی در اماکـن و معابـر، خـارج از ضوابط 
نظـام پزشـكی، ممنـوع اسـت. تبليـغ تجـاری کاالهـای 
پزشـكی و دارويـی، از سـوی شـاغالن حرفه های پزشـكی، 
همچنيـن نصـب عالمات تبليغـی که جنبـه تجـاری دارند 
در محـل کار آنها، مجـاز نيسـت.« انجـام امور خالف شـأن 
پزشـكی و ارتـكاب اعمالـی کـه براسـاس مـادة3 آيين نامه 
مذکـور، موجـب هتک حرمـت جامعـه پزشـكی می گردد، 
ممنوع اسـت. همچنين براسـاس مـاده 7 هميـن آيين نامه 
تحميـل مخـارج غيرضـروری بـه بيمـاران ممنوع اسـت و 

ايجاد رعب و هـراس در بيمار بـا وخيم جلـوه دادن بيماری، 
موجـب مسـئوليت انتظامـی می گـردد. مـاده 28 قانـون 
سـازمان نظـام پزشـكی جمهـوری اسـالمی ايـران مصوب 
25ر1ر1383 مجلـس شـورای اسـالمی مقـرر مـی دارد: 
سـازمان نظـام پزشـكی بـه منظـور رسـيدگی بـه تخلفات 
صنفی و حرفه ای شـاغلين حرف پزشكی و وابسـته در مرکز 
دارای هيأتهای عالـی انتظامی پزشـكی و در مراکز اسـتانها 
دارای هيأتهـای بـدوی و تجديدنظر و در شهرسـتانها دارای 
هياتهـای بـدوی انتظامی پزشـكی خواهـد بود کـه مطابق 

مـواد بعـدی ايـن قانـون تشـكيل می گردنـد.
تبصره1ـ عـدم رعایت موازیـن شـرعی و قانونی و 
مقـررات صنفی و حرفه ای و شـغلی و سـهل انگاری 
در انجـام وظایـف قانونـی بـه وسـیله شـاغلین 
حـرف پزشـکی و وابسـته بـه پزشـکی تخلـف 
محسـوب و متخلفیـن بـا توجه بـه شـدت و ضعف 
عمـل ارتکابی و تعـدد و تکرار آن حسـب مـورد به 

مجازاتهـای زیـر محکـوم می گردنـد:
الـفـ  تذکـر يـا توبيـخ شـفاهی در حضـور هيـات مديره 

نظـام پزشـكی محـل.
بـ  اخطـار يا توبيـخ کتبی بـا درج در پرونده نظام پزشـكی 

محـل.
جـ  توبيخ کتبـی بـا درج در پرونده نظام پزشـكی و نشـريه 
نظام پزشـكی محـل يـا الصـاق رأی در تابلـو اعالنـات نظام 

پزشـكی محل.
دـ  محروميت از اشـتغال به حرفه های پزشـكی و وابسـته از 

سـه ماه تا يک سـال در محل ارتـكاب تخلف.
هـ ـ   محروميت از اشـتغال به حرفه های پزشـكی و وابسته 

از سـه ماه تا يک سـال در تمام کشـور.
وـ   محروميـت از اشـتغال به حرفه هـای پزشـكی از بيش از 

يک سـال تا پنج سـال در تمـام نقاط کشـور.
زـ   محروميـت دائـم از اشـتغال بـه حرفه هـای پزشـكی و 

وابسـته در تمـام کشـور.
همچنيـن مسـتند بـه مـواد31 و 32 قانـون مزبور، دادسـرا 
پس از وصـول شـكايت بـا اقدامات مقتضـی اعـم از تحقيق 
از شـاکی، مالحظـه مـدارک و سـوابق مربوطه و اسـتعالم از 
مطلعين و انجـام معاينـات و آزمايشـات مورد لـزوم و جلب 
نظـر کارشناسـی، موضـوع را مـورد رسـيدگی قـرار خواهد 
داد. در صورتـی کـه عقيـده بـه تعقيـب داشـته باشـد پس 
از جلـب موافقت دادسـتان يـا معـاون اول، کيفر خواسـتی 
مشـتمل بر مشـخصات کامل متخلف، تاريخ و محل تخلف 
و چگونگـی آن و داليـل مربـوط به مـواد اسـتنادی تنظيم و 
پرونـده را جهت رسـيدگی به هيـأت بدوی انتظامی ارسـال 

می نمايـد.
ايـن هياتهـا متشـكل از يک نفـر قاضی بـه معرفی رياسـت 
قـوه قضائيه، يـک نفر مسـئول پزشـكی قانونی شهرسـتان 
مربوطه يـا نماينـده وی، پنـج نفـر از پزشـكان و يـک نفر از 
هـر يـک از گروه هـای دندانپزشـكان و دکترهـای داروسـاز 
و متخصصيـن علـوم آزمايشـگاهی و يـا دکتـرای علـوم 
آزمايشگاهی تشـخيص طبی وکارشناسـان پروانه دار گروه 
پزشـكی، پرسـتار ليسانسـيه های گـروه مامائـی و باالتـر و 
يک نفر به پيشـنهاد سـازمان نظام پرسـتاری از شهرسـتان 
مربوطـه می باشـند و موظفند نظر مشـورتی کارشناسـی و 

تخصصی خـود را نسـبت به هـر يـک از پرونده هـای مربوط 
به رسـيدگی به اتهـام بـزه ناشـی از حرفه صاحبان مشـاغل 
پزشـكی در اختيـار دادگاههـا و دادسـراهای شهرسـتان 
مربوطـه قـرار دهند. نظـارت عاليـه بـر کار هيأتهـای بدوی 
و تجديـد نظـر انتظامـی و ايجـاد هماهنگـی بيـن آنهـا و 
تجديدنظـر و ايجـاد هماهنگـی و ايجـاد نظـر در احـكام 

صـادره از سـوی هيأتهـای تجديـد نظر 
انتظامی، هيأتهـای عالی انتظامی 

می توانـد  عالـی  شـورای 
بـه  رسـيدگی  مسـئوليت 
تخلفـات صنفـی و حرفه ای 
پزشـكی  حـرف  شـاغلين 

چنـد  پزشـكی  وابسـته  و 
شهرسـتان را بـه يـک هيـات بـدوی 

انتظامـی محـول و واگـذار نمايـد.
5ـ   مسئولیت مدنی پزشک:

مسـئوليت مدنی، به معنای تعهد به جبران خسـارت اسـت. 
دو نظريـه مرسـوم کـه مبانـی مسـئوليت مدنی را تشـكيل 
می دهنـد نظريه خطـر و نظريـه تقصيـر می باشـد. در ميان 
فقهـا، از تقصيـر، بـه تعـدی و تفريـط يـاد می گـردد و مـواد 
951 تـا 953 قانـون مدنـی، متضمـن ايـن معنـا می باشـد. 
ريشـه فقهی نظريـه خطـر را در قاعده »مـن له الغنـم فعليه 
العـزم« می تـوان يافت. براسـاس نظريـه تقصير، زيـان ديده 
بايـد تقصيـر زيـان رسـاننده را ثابـت کنـد. براسـاس نظريه 
خطر، هرکس بـه فعاليتی بپـردازد، محيـط خطرناکی برای 
ديگران به وجـود می آورد و کسـی کـه از ايـن محيط منتفع 
می شـود بايـد زيـان ناشـی از آن را جبـران کنـد. هـواداران 
نظريه خطـر می گويند که ايـن نظريـه از ديـدگاه اقتصادی 
سـودمند اسـت، زيرا اگـر هر کـس بداند کـه مسـئول نتايج 
اعمال خويـش حتی اعمـال عـاری از تقصيـر اسـت، ناگزير 
می شـود رفتـاری محتاطانـه در پيـش گيـرد. ولـی متقاباًل 
گفته شـده اسـت مسـئوليت بدون تقصير، از شـكوفا شـدن 
استعدادها و ابتكارات شـخصی می کاهد. در نتيجه اشخاص 
از فعاليـت بـاز می ايسـتند، کارهـای بی خطـر را ترجيـح 
می دهنـد و ايـن از لحـاظ اقتصـادی زيانبـار اسـت. در يـک 
جمع بنـدی مناسـب بايـد گفت کـه در مسـئول شـناختن 
افـراد، ضرورت هـای اجتماعی و اصـول اخالقی بايـد همواره 

موردنظـر قـرار گيرد.
در مورد مسـئوليت پزشـكی، دو ديدگاه وجود دارد. ديدگاه 
نخسـت، مبتنی بـر قهری بودن مسـئوليت پزشـک اسـت 
ديـدگاه ديگـر، قائـل بـه قـراردادی بودن اسـت کـه نظريه 
تعهد به نتيجـه و تعهد بـه وسـيله، از همين ديدگاه مشـتق 

است. شـده 
  بررسـی حقوقـی نظریه قهـری بودن مسـئولیت 

پزشـک:
ــه  ــد ک ــودن مســئوليت پزشــک، معتقدن ــروان قهــری ب پي
آنچــه پزشــک تعهــد بــه انجــام آن می کنــد، درمــان بيمــار 
ــه  ــتگی دارد ک ــان وابس ــی انس ــه زندگ ــر، ب ــن ام ــت و اي اس
ــرار  ــه ق ــورد معامل ــد م ــت و نمی توان ــتد نيس ــل داد و س قاب
ــت  ــه رعاي ــد ک ــتدالل می کنن ــان اس ــن آن ــرد. همچني گي
ــی  ــدات اخالق ــه تعه ــزام ب ــكی و ال ــن پزش ــول و موازي اص
ــر  ــی ديگ ــد. برخ ــا نمی گنج ــه قرارداده ــكی در حيط پزش

ــت  ــدون رضاي ــر پزشــک ب ــه اگ ــد ک ــان معتقدن از حقوقدان
بيمــار اقــدام بــه معالجــه بيمــار نمايــد، يــا در صورتــی کــه 
ــوع  ــک رج ــه پزش ــود ب ــخصی خ ــت ش ــه رضاي ــار، ب بيم
نكــرده اســت، مســئوليت او قهــری اســت ولــی اگــر ميــان 
پزشــک و بيمــار، قــرارداد وجود داشــته باشــد، مســئوليت او 
قــراردادی اســت. ]12[ البتــه، تمييز مســئوليت قــراردادی 
از مســئوليت قهــری، گاه دشــوار اســت. اين اشــكال، ناشــی 
ــد اســت  ــع تعه ــی منب ــت رابطــه حقوق ــد در طبيع از تردي
امــا مهمتريــن تفــاوت تمييــز مبنــای مســئوليت، در ايــن 
ــراردادی،  ــئوليت ق ــه در مس ــود ک ــه می ش ــه خالص نكت
اثبــات  عهدشــكنی خوانــده دعــوی، کافــی اســت. در حالی 
کــه در ضمــان قهــری، بــه طــور معمــول بايــد ثابــت شــود 

کــه مســئول، مرتكــب تقصيــر شــده اســت. ]13[
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ــه  روی يــک عنصــر ضــروری در تغذي
ی  گســتره  بــا  حيــوان،  و  انســان 
ــی  ــای بيولوژيك ــش ه ــيعی از نق وس
کاتاليتيــک،  نقــش  روی  اســت. 
ســاختاری يــا تنظيــم کننــده در بيش 
از 200 متالوآنزيــم شــناخته شــده در 
ــی  ــا م ــک ايف ــاي بيولوژي ــتم ه سيس
ــا در متابوليســم  ــم ه ــن آنزي ــد. اي کن
اســيد نوکلئيــک و پروتئيــن و توليــد 
انــرژی شــرکت دارنــد. روی نقــش 
ســاختاری در تشــكيل چيــزی بــه 
نــام انگشــتان روی دارد. انگشــتان 
روی توســط فاکتورهــای رونويســی 
بــرای تداخــل بــا DNA و تنظيــم 
ــه کار گرفتــه مــی  فعاليــت ژن هــا، ب
شــوند. نقــش ســاختاری ديگــِر روی، 
ــک  ــای بيولوژي ــت غش ــظ تمامي حف
اســت کــه ســبب محافظــت از آن در 
ــی شــود. ــر آســيب اکســيداتيو م براب
روی يــک عنصــر فلــزی بــا عــدد 
 65/37 اتمــی  جــرم  و   30 اتمــی 
آن  اتمــی  نمــاد  اســت.  دالتــون 
Zn اســت. روی در وضعيــت هــای 

فيزيولوژيــک بــه صــورت دو ظرفيتــی 
ــدود  ــاوی ح ــن ح ــدن بالغي ــت. ب اس
1/5 تــا 2/5 گــرم روی اســت. روی در 
ــات  ــا، مايع ــت ه ــا، باف ــام ارگان ه تم
اســت.  بــدن موجــود  و ترشــحات 
نزديــک بــه 90درصــد از کل روی 
بــدن در عضلــه اســكلتی و اســتخوان 
يافــت مــی شــود. بيــش از 95درصــد 
کل روِی بــدن بــه پروتئيــن هــای 
و غشــای ســلولی  داخــل ســلولی 
ــاوي  ــا ح ــما تنه متصــل اســت. پالس
مــي  بــدن  روی  کل  از  0/1درصــد 

ــد. باش
)88-75درصــد(  روی  عمــده ی 
متالوآنزيــِم  در  خــون،  در  موجــود 
هــای  گلبــول  انيــدراِز  کربونيــک 
شــود.  مــی  يافــت  خــون  قرمــز 
از  18درصــد  تقريبــا  پالســما،  در 
روی بــه آلفــا – 2- ماکروگلوبوليــن 
ــد  ــن و 2درص ــه آلبومي ــد ب ،80درص
بــه پروتئيــن هايــی مثــل ترانســفرين 

اســت. متصــل  وسرولوپالســين 
بــرای  روی  فيزيولوژيــک،  نظــر  از 
رشــد و تكامــل، بلــوغ جنســی وتوليــد 
تاريكــي،  در  ديــد  تطابــق  مثــل، 
ــره  ــايی، ذخي ــی و چش ــت بوياي فعالي

Zinc/ــان روی ــاع ايمنــی ميزب ــرای دف و رهــا ســازی انســولين و ب
ــه  ــر ب ــد منج ــی توان ــود روی م ــت. کمب ــی اس حيات
تاخيــر رشــد، اختــالل عملكــرد ايمنــی، افزايــش بــروز 
ــی اشــتهايی  ــت، هايپوگناديســم، اليگواســپرمی، ب عفون
عصبــي، اســهال، کاهــش وزن، تأخيــر در بهبــود زخــم، 
نقايــص لولــه عصبــی در جنيــن، افزايــش خطــر ســقط، 
ــود. ــتی ش ــرات پوس ــی و تغيي ــارژی ذهن ــی، لِت آلوپس

کمبــود متوســط تــا شــديد روی در کشــورهای صنعتــی 
نــادر اســت. امــا در کشــورهای در حــال توســعه شــيوع 
ــی  ــورهای صنعت ــود، در کش ــن وج ــا اي ــت. ب آن باالس
ــف روی  ــود خفي ــر کمب ــراد در خط ــياری اف ــز بس ني
ــرد را  ــا، ف ــت ه ــا و وضعي ــاری ه ــی بيم ــتند. برخ هس
ــاری  ــه بيم ــد، از جمل ــی کنن ــود روی م ــتعد کمب مس
مغلــوب،  آتوزومــال  انتروپاتيــكای  آکرودرماتيــت 
ــه  ــی، تغذي ــوختگی حرارت ــذب، س ــوء ج ــم، س الكليس
کامــل وريــدی )TPN( بــدون مصــرف مكمــل هــای روی 
ــيالمين،  ــا، پنيس ــک ه ــل ديورتي ــا مث ــی دارو ه و برخ

ــول.  ــروات و اتامبوت ــديم والپ س
ــت روی در بســياری از ســالمندان ممكــن اســت  درياف
ــی  ــرف برخ ــر مص ــد واگ ــوب باش ــد مطل ــر از ح کمت
ــه آن  ــز ب ــا ني ــاری ه ــه برخــی بيم ــال ب ــا ابت ــا ي داروه
ــا  ــف ي ــود خفي ــبب کمب ــد س ــی توان ــود، م ــه ش اضاف

ــود. ــِط روی ش ــی متوس حت
اســتات روی يــک داروی مــورد تأييــد FDA بــرای 
درمــان اختــالل افزايــش بــاِر مــس در بيمــاری ويلســون 

اســت.
عملکرد

ــتم  ــده سيس ــم کنن ــرد تنظي ــت عملك ــن اس روی ممك
ايمنــی داشــته باشــد. همچنيــن ممكــن اســت فعاليــت 
ــد  ــرد ض ــد. عملك ــته باش ــز داش ــيدانی ني ــی اکس آنت
ــبكيه روی  ــی ش ــاروری و محافظت ــت ب ــی، تقوي ويروس

مشــهور اســت.
مکانیسم عمل

روی بــرای بســياری از عملكردهــای سيســتم ايمنــی از 
جملــه فعاليــت لنفوســيت – T  مــورد نياز اســت. کمبوِد 
ــزل افزايــش حساســيت  ــود تيمــوس، تن روی ســبب ع
تاخيــري، کاهــش تعــداد لنفوســيت_T محيطــی، کاهش 
ــن  ــه فيتوهماگلوتيني ــيت –T ب ــری لنفوس ــخ تكثي پاس
 T-ــت سيتوتوکســيک لنفوســيت )PHA(، کاهــش فعالي
تنــزل   ،  Tکمكــی لنفوســيت  عملكــرد  کاهــش   ،
عملكــرد ســلول هــای کشــنده طبيعــی، تنــزل عملكــرد 
ماکروفــاژ )فاگوســيتوز(، تنــزل عملكــرد نوتروفيــل 
ــی  ــد آنت ــزل تولي ــی( و تن ــی، کموتاکس ــار تنفس )انفج
ــادی مــی شــود.  طبــق يافتــه هــا، در ســندرم هــای  ب
ســوء جــذب و آکرودرماتيــت انتروپاتيــكا، مكمــل روی 
ــد عملكــرد مختــل ايمنــی را در کســانی کــه  مــی توان

ــد. ــد، اصــالح نماي ــود روی شــده ان دچــار کمب
شــواهد کمــی وجــود دارد کــه مكمــل روی، پاســخ های 
ايمنــی را در افــرادی کــه دچــار کمبــود روی نيســتند، 
افزايــش دهــد. مقاديــر زيــاد روی، حتــی ممكــن اســت 
ــل  ــت مكم ــن اس ــود. ممك ــی ش ــرکوب ايمن ــبب س س
روی عملكــرد ايمنــی را در ســالمندان ســالمی کــه بــه 

طــور مــرزي کمبــود روی دارنــد، بهبــود بخشــد.
بــه طــور  ايمنــی روی  اثــرات  مكانيســم مســئول 
ــرات  ــن اث ــی از اي ــت. برخ ــده اس ــناخته نش ــل ش کام

ــه اثــر تثبيــت غشــای ســلولی توســط  ممكــن اســت ب
ــت روی  ــن اس ــر ممك ــن اث ــود. اي ــبت داده ش روی نس
فرآيندهــای ســيگنالي کــه در ايمنــی بــا واســطه 
ســلولی در گيرنــد، تأثيــر بگــذارد. دخالــت روی در 
ــت،  ــده اس ــناخته ش ــيگنالي ش ــای س ــن فرآينده چني
ســاختاری  تثبيــت  بــا  اســت  ممكــن  همچنيــن 
فاکتورهــای مختلــف رونويســی ايمونولوژيــک، روی 
ــای روی  ــون ه ــد. ي ــته باش ــر داش ــز تأثي ــان ژن ني بي
مــی تواننــد تشــكيل بالســت از مونوســيت هــای 
 ،PBMCs ــد. در ــا کنن ــی )PBMCs( را الق ــون محيط خ
-6، )IL(-1 ــی شــامل اينترلوکيــن روی ســيتوکين هاي
ــی  ــا م ــا را الق ــور )TNF(-آلف ــروز توم ــور نك IL و فاکت
کنــد. القــای ســيتوکين توســط روی نتيجــه ی تداخــل 
ــه نظــر مــی  ــا مونوســيت هــا اســت. ب مســتقيم روی ب
ــط روی، در  ــای – T توس ــيت ه ــک لنفوس ــد تحري رس
ــاس  ــا و تم ــيت ه ــازی IL-1 از مونوس ــان آزاد س جري
ــاالی روی،  ســلول – ســلول رخ دهــد . غلظــت هــای ب
تكثيــر لنفوســيت – T را بــا بلــوک کــردن کينــاز همــراه 
گيرنــده نــوع يــِک IL-1، مهــار مــی کنــد. بــه نظــر مــی 
ــا  رســد فعــال ســازی لنفوســيت –T بــه طــور دقيــق ب

ــود. ــی ش ــم م ــت روی تنظي غلظ
ــيدانی  ــی اکس ــه آنت ــت ثانوي ــت روی فعالي ــن اس ممك
ــک، روی  ــای فيزيولوژي ــت ه ــد. در وضعي ــته باش داش
ــت روی  ــن اس ــدارد. ممك ــی ن ــا کنندگ ــت احي فعالي
ــی و  ــای تيول ــروه ه ــت گ ــی در تثبي ــق تواناي از طري
ــذارد. روی  ــر گ ــا تأثي ــاختار غش ــر س ــفوليپيدها ب فس
ــی  ــه م ــی را ک ــل هاي ــت مح ــن اس ــن ممك همچني
ــل  ــر مث ــده ی ديگ ــا کنن ــزات احي ــاوی فل ــد ح توانن
آهــن باشــند، اشــغال کنــد. ايــن اثــرات ممكــن اســت از 
غشــاها در برابــر آســيب اکســيداتيو حمايــت کنــد. روی 
ــيد  ــس/ روی – سوپراکس ــاختار م ــاوی س ــن ح همچني

ديســموتاز )SOD – Cu/Zn( اســت.
ــت.  ــاختاری اس ــش س روی در Cu/Zn-SOD  دارای نق
ــا  ــاط ب ــق ارتب ــت از طري ــن اس ــن ممك روی همچني
پروتئيــن متصــل شــونده بــه مــس، يعنــی متالوتيونيــن، 

ــی اکســيدانی داشــته باشــد. ــرد آنت عملك
نقــش گلوکونــات روی در کنتــرل ســرما خوردگــی 
ــه  ــی ک ــم هاي ــت. مكانيس ــث اس ــورد بح ــان م همچن
بــرای اثــر روی بــر طــول و دوره ســرما خوردگــی 
ــا  ــروس ه ــو وي ــی رين ــار رونويس ــامل مه ــد ش متصورن
ــت.  ــلول هاس ــل س ــه داخ ــروس ب ــار ورود وي ــا مه و/ ي
ــه  گرچــه، در شــرايط in vitro، يــون هــای روی تنهــا ب
ــی  ــر اختصاص ــاری غي ــرات مه ــط دارای اث ــور متوس ط

ــد. ــوده ان ــا ب ــروس ه ــو وي روی رين
روی در شــكل گيری اســپرم و متابوليســم تستوســترون 
ــی  ــپرمی م ــبب اليگواس ــود روی س ــت دارد. کمب دخال
شــود. شــواهد کمــی وجــود دارد کــه مصــرف مكمــل 
روی در افــرادی کــه کمبــود روی ندارنــد، بــر روی 
ــر روی  ــذارد. مكانيســم اث ــی گ ــر م ــد اســپرم تأثي تولي
 )ARMD( ــوال ــن ماک ــه س ــته ب ــيون وابس ــر دژنراس ب

ــت. ــناخته اس ناش
فارماکوکینتیک

ــط  ــک روی توس ــبی( نم ــذب نس ــذب )ج ــان ج راندم
معــده خالــی از 40درصــد تــا 90درصــد متغيــر اســت. 
ــا  ــبی روی ب ــذب نس ــزان ج ــد مي ــی رس ــر م ــه نظ ب

– هيســتيدين،  غــذا کمتــر اســت. ترکيبــات روی 
روی – متيونيــن وروی – سيســتئين از ســاير فــرم 
ــوند. روی در  ــي ش ــر جــذب م ــل روی، بهت ــای مكم ه
تمــام طــول روده کوچــک جــذب مــی شــود. بــه نظــر 
مــی رســد عمــده روی دريافــت شــده از ژژنــوم جــذب 
ــم  ــواکی، ه ــيه مس ــالل حاش ــذب روی از خ ــود. ج ش
ــا  ــل اشــباع و هــم ب ــا واســطه ســد قاب ــا مكانيســم ب ب
مكانيســم بــی واســطه غيــر قابــل اشــباع رخ مــی دهــد. 
مكانيســم دقيــق انتقــال روی بــه داخــل انتروســيت هــا 
همچنــان ناشــناخته اســت. ناقليــن روی در مــدل هــای 
حيوانــی مشــخص شــده انــد. بــرای اينكــه روی داخــل 
ــه  ــته ب ــای وابس ــد ه ــرای فرآين ــد ب ــيت، بتوان انتروس
روی مــورد اســتفاده قــرار گيــرد، بايــد بــه متالوتيونيــن 
ــا از  ــده ي ــظ ش ــيت حف ــل انتروس ــده وداخ ــل ش متص
خــالل ســلول عبــور کنــد. انتقــال روی از خــالل غشــای 
ســروزی بــا واســطه ناقــل و وابســته بــه انــرژی اســت. 
ــي  ــال م ــد انتق ــه کب ــدي ب ــان وري ــق جري روی از طري
يابــد. بخشــي از روی توســط هپاتوســيت هــا برداشــته 
شــده، و باقيمانــده ی آن از طريــق جريــان خــون 
ــه ســلول هــای مختلــف بــدن فرســتاده  سيســتميک ب
ــه  ــل ب ــورت متص ــه ص ــما، روی ب ــود. در پالس ــی ش م
ــن  ــد(، آلفا-2-ماکروگلوبولي ــدود 80درص ــن )ح آلبومي
ــر  ــای ديگ ــن ه ــی پروتئي ــد( و برخ ــدود 18درص )ح
ترانســفرين و سرولوپالســمين )حــدود 2درصــد( حمــل 
مــی شــود. راه اصلــی دفــع روی از طريــق لولــه گــوارش 
اســت. روی دفــع شــده در مدفــوع شــامل روی جــذب 
ــراس و  ــرا، پانك ــحات صف ــتق از ترش ــده و روی مش نش
دســتگاه گــوارش و روی ناشــی از پوســته ريــزی ســلول 

هــای مخاطــی اســت.
بيشــتر فارماکوکينتيــک روی در بــدن انســان ناشــناخته 
اســت. مطالعــات بيشــتر در ايــن زمينــه در حــال انجــام 

. ست ا
اندیکاسیون و کاربرد

ــا اختــالل در متابوليســم  ــرزی روی ي ــود م ــی کمب حت
روی مــی توانــد عــوارض جانبــي عميقــی روی ســالمت 
داشــته باشــد. افــرادی کــه در معــرض خطــر بيشــتری 
ــد  ــود هــا و اختــالالت هســتند عبارتن ــن کمب ــرای اي ب
ــاردار.  ــان ب ــراد ســالمند و زن ــودکان، اف ــوزادان، ک از : ن
بــه علــت وجــود شــرايطی کــه فراهــم زيســتی روی را 
ــت روی  ــه درياف ــی ک ــی زمان ــد، حت ــی کن ــدود م مح
کافــی باشــد نيــز ممكــن اســت جمعيــت بزرگــی دچــار 

ــود روی باشــند. کمب
بيمــاری و وضعيــت هايــی کــه بــا کمبــود روی همراهند 
عبارتنــد از: الكســيم، ســندرم هــای ســوء جــذب، 
آکرودرماتيــت انتروپاتيــكا، بــی اشــتهايی عصبــی، 
 )TPN( ــدی ــل وري ــه کام ــی و تغذي ــوختگی حرارت س
ــاري روی. مكمــل روی ممكــن اســت  ــدون مكمــل ي ب
در برخــی از وضعيــت هــای مذکــور، در برخــی وضعيــت 
ــارداری،  ــوارض ب ــی ع ــی، در برخ ــالل ايمن ــای اخت ه
ــی  ــه عصب ــص لول ــوارد نقاي ــی م ــگيری از برخ در پيش
جنيــن، اســهال، اليگواســپرمی، تأخيــر در بهبــود زخــم 
ــد.  ــده باش ــک کنن ــناختی کم ــالالت ش ــی اخت و برخ
ــر  ــت در براب ــه حفاظ ــت روی ب ــن اس ــن ممك همچني

ــد. ــی کمــک کن ــت التهاب وضعي
ــراي  ــی ب ــرات حافظت ــد روی اث ــی کنن ــا م ــی ادع برخ

سيســتم عصبــی دارد و برخــی نيــز معتقدنــد در بعضــی 
ــراي اعصــاب )نوروتوکســيک(  ــرات ســمی ب شــرايط اث
دارد. برخــی مطــرح مــی کننــد ممكــن اســت روی در 
افســردگی مفيــد باشــد و برخــی ديگــر پيشــنهاد مــی 
کننــد ممكــن اســت روی بــه عنــوان مــاده ضــد پيــری 
بــه کار رود. نتايــج مختلفــي از کاربــرد روی در پنومونــی 

کــودکان گــزارش شــده اســت.
ادعاهــای منتشــر شــده وســيعی مبنــی بــر اثــر بخشــی 
روی در پيشــگيری و بهبــود عاليــم ســرماخوردگی 
وجــود دارد کــه توســط برخــی مطالعــات حمايــت 
ــر. برخــی  ــات ديگــر خي شــده و توســط برخــی مطالع
ــن  ــد، روی ممك ــرده ان ــنهاد ک ــی پيش ــات تجرب مطالع
ــد.  ــته باش ــرطاني داش ــد س ــرات ض ــی اث ــت برخ اس
شــواهد کمــی موجــود اســت کــه روی در ديابــت 
مفيــد اســت. مصــرف موضعــی روی در درمــان برخــی 
ــای پيشــگيری از  ــد اســت. ادع مشــكالت پوســتی مفي
ــز در  ــه ج ــط روی، ب ــدن آن توس ــا برگردان ــی ي طاس
ــر  ــود شــديد روی، معتب ــه کمب ــال ب ــوارد مبت برخــی م
ــک  ــوی تيپي ــا الگ ــی ب ــر طاس ــری ب ــت. روی تأثي نيس
مردانــه نــدارد. روی ممكــن اســت در افــراد دچــار 
کمبــود روی اثــرات مفيــدی بــر اختــالل چشــايی 
ــر  ــر روی ب ــوص تأثي ــواهد در خص ــد. ش ــته باش داش
پيشــگيری از دژنراســيون وابســته بــه ســِن ماکــوال، در 

ــت. ــرفت اس ــال پيش ح
موارد منع مصرف

مصــرف روی در کســانی کــه بــه هــر جزيــی از مكمــل 
حــاوی روی حساســيت دارنــد، ممنــوع اســت.

موارد احتیاط
زنــان بــاردار و مــادران شــيرده بايــد از مصــرف مقاديــر 
ــرای  ــرم در روز ب ــی گ ــدار RDA )15 ميل ــر از مق باالت
زنــان بــاردار، 19 ميلــی گــرم در روز بــرای زنــان 
ــرم در روز  ــی گ ــاه اول و 16 ميل شــيرده در طــول 6 م
ــاب  ــاه دوم( اجتن ــول 6 م ــيرده در ط ــان ش ــراي زن ب

ــد. کنن
عوارض جانبي

مقاديــر تــا 30 ميلــی گــرم روزانــه روی بــه طــور 
ــر از  ــر باالت ــی تحمــل مــی شــود. مقادي ــه خوب ــی ب کل
ــروز عــوارض جانبــی شــود.  آن ممكــن اســت ســبب ب
ــی و  ــورت گوارش ــه ص ــی ب ــه جانب ــن عارض ــايع تري ش
ــت.  ــی اس ــی گوارش ــتفراغ و ناراحت ــوع، اس ــامل ته ش
ــزی، ســردرد وخــواب  ــم فل ــامل طع ــوارض ش ــاير ع س
 -HDL ــزان ــش مي ــاتی از کاه ــت. گزارش ــی اس آلودگ
کلســترول در افــرادی کــه دوزهــای بــاالی روی را 
مصــرف کــرده انــد، وجــود دارد. دريافــت مقاديــر بــاالی 
روی بــه طــور مــداوم، مــی توانــد ســبب کمبــود مــس و 
آنمــی هيپوکروميــک ميكروســيتيک ثانويــه بــه کمبــود 

ــا شــده توســط روی شــود. ــِس الق م
ــرکوب  ــرات س ــت اث ــن اس ــاالی روی ممك ــر ب مقادي

ــد. ــته باش ــی داش ــده ايمن کنن
تداخالت داروها

 :)Bisphosphonates )alendronate. etidronate. risedronate

مصــرف هــم زمــان يــک بيــس فســفونات و روی ممكــن 
اســت جــذب هــر دوی آنهــا را کاهــش دهــد.

 Quinolones )ciprofloxacin. gatifloxacin. levofloxacin.
 lomefloxacin. moxifloxacin. norfloxacin. ofloxacin.

روی یک عنصر ضروری 
در تغذیه انسان و حیوان، با 

گستره ی وسیعی از نقش های 
بیولوژیکی است 
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ــک  ــان ي ــم زم ــرف ه sparfloxacin. trovafloxacin(: مص

ــا  ــر دوی آنه ــن اســت جــذب ه ــون و روی ممك کينول
ــد. ــش ده را کاه

ــيالمين و  ــی س ــان پن ــم زم ــرف ه Penicillamine: مص

ــد. ــزل ده ــذب روی را تن ــت ج ــن اس روی ممك
 :)Tetracyclines )doxycycline. monocycline. tetracycline

مصــرف هــم زمــان يــک تتراســايكلين و روی، ممكــن 
اســت جــذب هــر دوی آن هــا را کاهــش دهــد.

مکمل های غذایي
ــن  ــيم و روی ممك ــان کلس ــم زم ــرف ه ــيم: مص کلس

ــد. ــزل ده ــه تن ــان يائس ــذب روی را در زن ــت ج اس
ــان مــس و روی ممكــن اســت  مــس: مصــرف هــم زم
ــاد  ــر زي ــرف مقادي ــد. مص ــزل بخش ــس را تن ــذب م ج
روی مــی توانــد اثــر منفــی بــر روی وضعيــت مــس بدن 
ــای  ــرد دوزه ــاس کارب ــب اس ــن مطل ــد. اي ــته باش داش
بــاالی روی در درمــان بيمــاری ويلســون اســت. چنيــن 
ــاالی روی  ــر ب ــه نظــر مــی رســد کــه دريافــت مقادي ب
ســنتز پروتئيــن متصــل شــونده بــه مــس، متالوتيونيــن 
را در ســلول هــای مخاطــی دســتگاه  گــوارش القــا مــی 
کنــد. متالوتيونيــن مــی توانــد مــس را بــه دام انــدازد. 
ايــن امــر ســبب مــی شــود مســی بــرای جــذب شــدن 

در دســترس نباشــد.
ال – سيســتئين: مصــرف هــم زمــان ال – سيســتئين و 

روی ممكــن اســت جــذب روی را افزايــش دهــد.
ال -  هيســتيدين: مصــرف هــم زمــان ال هيســتيدين و 

روی ممكــن اســت جــذب روی را افزايــش دهــد.
اينوزيتــول هگزافســفات: مصــرف هــم زمــان اينوزيتــول 
را  روی  جــذب  اســت  ممكــن  روی  و  هگزافســفات 

ــد. ــش ده کاه
ــان آهــن و روی ممكــن اســت  آهــن: مصــرف هــم زم

ــد. ــا را کاهــش ده ــر دوی آنه جــذب ه
ــن و روی  ــان اِل ميتوني ــن: مصــرف هــم زم اِل- متيوني

ممكــن اســت جــذب روی را افزايــش دهــد. 
ــم  ــتيل – اِل – سيســتئين )NAC( : مصــرف ه اِن – اس
زمــان NAC و روی ممكــن اســت جــذب روی را افزايــش 

دهــد.
نمــک هــای فســفات: تجويــز روی و نمــک هــای 
ــد. ــش ده ــذب روی را کاه ــت ج ــن اس ــفات، ممك فس

غذاها
ــن: مصــرف هــم زمــان قهــوه، نوشــيدنی هــای  کافئی
ــذب  ــت ج ــن اس ــن و روی ممك ــا کافئي ــن دار ي کافئي

ــد. ــش ده روی را کاه
پروتئیــن هــای حــاوی سیســتئین: غذاهــای غنــی 
از پروتئيــن هــای حــاوی سيســتئين )مثــل بافــت 
ــا  ــات( در صــورت مصــرف هــم زمــان ب عضــالت حيوان
ــد. ــش دهن ــذب روی را افزاي ــت ج ــن اس روی ، ممك

اگزالیــک اســید: مصــرف هــم زمــان روی و غذاهــای 
ــی  ــيب زمين ــفناج، س ــيد )اس ــک اس ــار از اگزالي سرش
ــذب روی را  ــت ج ــن اس ــا( ممك ــواس و لوبي ــازه، ري ت

ــد. کاهــش دهن
ــای  ــان روی و غذاه ــرف همزم ــک: مص ــید فیتی اس
غنــي از اســيد فيتيــک )نــان ور نيامــده، لوبيــاي خــام، 
دانــه هــا، مغزهــا و غــالت و ســويا( ممكــن اســت جــذب 

روی را کاهــش دهنــد.
ــا( و روی  ــن ه ــای )تان ــان چ ــم زم ــای: مصــرف ه چ

ــود. ــذب روی ش ــش ج ــبب کاه ــت س ــن اس ممك
اوردوز

گزارشــی از اوردوز بــا مصــرف مكمــل هــای روی وجــود 
رد. ندا

دوز و نحوه مصرف
ــن اشــكال  ــرم مكمــل روی موجوداســت. اي ــن ف چندي
ــات روی، اکســيد روی، آســپارتات روی،  شــامل گلوکون
ــن روی  ــو متيوني ــيترات روی، مون ــات روی، س پيكولين
ــه  و هيســتيدين روی مــی باشــد. مكمــل هــای روی ب
صــورت مســتقل يــا فــرآورده هــای ترکيبــی موجودنــد. 
دوز معمــول روی، حــدود 15 ميلــی گــرم )بــه صــورت 

ــه اســت. روی اِلمنتــال( روزان
انجمــن غــذا وتغذيــه انســتيتو پزشــكی آکادمــی ملــی 
علــوم، دريافــت مرجــع رژيمــي توصيــه شــده )DRI( را 

بــرای روی توصيــه مــی کنــد:

ــد  ــن درص ــرای تعيي ــه ب ــه )DV( روی، ک ارزش روزان
ارزش روزانــه مــاده مغــذي موجــود در برچســب مكمــل 
هــای غذايــی و غذاهــا بــه کار مــی رود، 15 ميلــی گــرم 
اســت. اســاس تعييــنDV بــرای روی  RDA آمريــكا در 

ســال 1973 اســت.

**UL

)mg(
*RDA

)mg(

 مردان

70-14 سال4011

 زنان

70-14 سال408

 بارداری

50-14 سال4011

 شیردهی

50-14 سال4012
*Recommended daily allowance

** Upper limit

از نظر فیزیولوژیک،  روی برای رشد و 
تکامل، بلوغ جنسی و تولید مثل، تطابق دید 
در تاریکی، فعالیت های بویایی و چشایی، 
ذخیره و رها سازی انسولین و برای دفاع 
ایمنی میزبان حیاتی است 

بيوتيـن عضـوی از خانـواده ی ويتاميـن B، يـک مـاده 
ی مغـذي ضـروری در تغذيـه ی انسـان اسـت. ايـن 
ويتاميـن در بيوسـنتز اسـيدهای چـرب، گلوکونئوژنـز، 
توليـد انـرژی، متابوليسـم اسـيدهای آمينـه بـا زنجيره 
شـاخه دار ) L - لوسـين، L - ايزولوسـين ،L- واليـن( 
و سـنتز نوکلئوتيدهـای پوريـن شـرکت دارد. تحقيقات 
اخيـر نشـان مي دهنـد که بيوتيـن در بيـان ژن،هم در 
سـطح رونويسـی و هم در سـطح ترجمه و همچنين در 

هماننـد سـازی DNA نقـش دارد.
بيوتيـن بـه طـور گسـترده در مـواد غذايـی طبيعـی 
توزيـع شـده اسـت . بـا ايـن حـال، مقاديـر بيوتيـن در 
غذاها در مقايسـه با سـاير ويتامين های B نسـبتاً پايين 
می باشـد. برخـي از منابـع غذايـی بهتـر بيوتيـن، زرده 
تخـم مـرغ، جگـر، قلـوه، پانكـراس، شـير، سـويا و جـو 
 Saccharomyces cerevisiae يـا  آبجـو  مخمـر  می باشـد. 
)مخمـر آبجـو را ببينيـد(، کـه بـه عنـوان يـک مكمـل 
غذايـی اسـتفاده می شـود، يكـی از غنـی تريـن منابـع 
بيوتيـن و همچنيـن سـاير ويتامين هـای B اسـت. ژل 
رويـال )Royal jelly( نيـز کـه بـه عنـوان يـک مكمـل 
غذايـی )ژل رويـال را ببينيـد( اسـتفاده می شـود، منبع 
غنـی ديگـر بيوتين می باشـد. پسـتانداران و بسـياری از 

گونه هـای گياهـی قـادر بـه سـنتز بيوتيـن نيسـتند.
قارچ هـا،  ديگـر  و  مخمـر  باکتـری،  توسـط  بيوتيـن 
جلبک هـا و گونه های گياهی مشـخص سـنتز می شـود. 
در حقيقـت به نظر مي رسـد ميكروفلـور روده ی بزرگ 

انسـان در تاميـن نيـاز بيوتيـن بدن دخالـت دارد.
در   ، حيوانـات  در  بيوتيـن  کمبـود  ی  اوليـه  تظاهـر 
حيواناتـی که سـفيده ی تخم مـرغ خام خـورده بودند، 
مشـاهده شـد. مشـخص شـد کـه بـا خـوردن پروتئين 
سـفيده ی تخـم مرغ خـام ، مـوش ها دچـار درماتيت، 
ريـزش مـو و اختـالل عملكـرد عصبـی عضالنـی مـي 
شـوند. اين سـندرم آسـيب سـفيده ی تخم مرغ ناميده 
شـد و مشـخص شـد کـه بـه  سـبب گليكوپروتئيـن 
يافت شـده در سـفيده ی تخـم مرغ به نـام آويدين رخ 
می دهد. سـپس مشـخص شـده که آسيب سـفيده تخم 
مـرغ می توانـد توسـط يـک فاکتور کبـدي کـه در ابتدا 
فاکتـور محافظـت کننـده X نام گرفت و سـپس بيوتين 
تعييـن گرديـد، معالجـه  گـردد. از آنجايـی کـه بيوتين 
اختـالل پوسـتی ناشـی از آسـيب سـفيده ی تخم مرغ 
را معالجـه نمـود، ويتاميـن H ناميـده شـد. H به جهت 
کلمـه haut ، کلمـه ی آلمانی معادل پوسـت می باشـد.

آويديـن سـبب آسـيب سـفيده تخـم مـرغ می گـردد، 
زيـرا بـه طـور بسـيار محكم بـه بيوتيـن متصل شـده و 
از جـذب آن جلوگيـری مـی نمايـد. ايـن تنهـا در مورد 
آويديـن کامـل صـادق اسـت کـه در برابـر هيدروليـز 
توسـط آنزيم هـای پروتئوليتيک مقاوم می باشـد. زمانی 
آويديـن  کـه سـفيده ی تخـم مـرغ پختـه می شـود، 
آنزيم هـای  توسـط  دناتـوره  آويديـن  و  شـده  دناتـوره 

می گـردد. هضـم  پروتئوليتيـک 

Biotin /اگـر چـه کمبـود بالينـی بيوتين درانسـان ها نادر اسـت بیوتین
، امـا رخ می دهـد. مصـرف طوالنـی مـدت سـفيده ی 
تخـم مـرغ خـام، تغذيـه ی کامـل  وريـدی طوالنـی 
مـدت بـدون مكمـل يـاری بـا بيوتيـن و سـندرم های  
از قبيـل سـندرم روده ی کوتـاه منجـر  سـوء جـذب 
بـه کمبـود بيوتيـن مـی گردنـد. عاليـم و نشـانه هـای 
کمبـود بيوتيـن  شـامل اريتماتـوز و راش ، آلوپسـی، 
راش  می باشـد.  عصبـی  اختـالالت  و  ملتحمـه  ورم 
ممكـن اسـت در اطـراف چشـم ها ، بينـی ، دهـان و 
گوش هـا منتشـر باشـد. ظاهر صـورت در ايـن کمبود با 
راش هـای دور چشـمان، بينـی و دهان به همـراه توزيع 
غيـر معمـول چربـی صورت ، نمـای کمبـود بيوتين  در 

صـورت نـام گرفتـه اسـت .
در نـوزادان دچـار کمبـود بيوتيـن، يافته هـای عصبـی 
تكامـل  در  تأخيـر  و  لتـارژی  هايپوتونـی،  شـامل، 
می باشـند. در بزرگسـاالن يافته هـای عصبـی عبارتند از  
لتـارژی ،افسـردگی، توهمـات گزگـز اندام هـای انتهايی 
. وضعيـت مـرزی بيوتيـن ممكـن اسـت تحت شـرايط 
خاصـی از جملـه طـی سـه ماهـه ی اول بـارداری رخ 
 دهـد و تصـور می شـود کـه ايـن وضعيت ممكن اسـت 
تراتوژن باشـد. کمبـود عملكردی بيوتيـن در اختالالت 
ژنتيكـی رخ مـی دهـد کـه در پايين توضيح داده شـده 

ست. ا
بيوتيـن يـک کوآنزيـم بـرای چهـار آنزيم کربوکسـيالز 
می باشـد. اسـتيل کوآنزيـم ) A CoA( کربوکسـيالز کـه 
هـم در ميتوکندری و هم در سـيتوزول يافت می شـود، 
کربوکسيالسـون اسـتيل - CoA را به مالونيل- CoA را 
کاتاليـز مـی نمايـد. مالونيـل- CoA  پيـش سـاز 14 از 
16 اتـم کربن اسـيد چـرب پالميتيک اسـيد می باشـد. 
تـا  چـرب  اسـيدهای  تمامـی  سـاز  پيـش  همچنيـن 
کاتاليـز  واکنـش  به عـالوه    اسـت.  اسـيد  پالميتيـک 
شـده توسط اسـتيلCoA -   کربوکسـيالز، يک واکنش 
يـا محـدود  اوليـه تنظيمـی  کمپلكـس، يـک مرحلـه 
چـرب  اسـيدهای  بيوسـنتز  در  می باشـد   ی  کننـده 
می باشـد . پيـروات کربوکسـيالز کـه در ميتوکنـدری 
قـرار دارد ، کربوکسيالسـيون  پيـروات جهـت تشـكيل 
اگزالواسـتات  نمايـد.  مـی  کاتاليـز  را  اگزالواسـتات  
اسـيد  کربوکسـيليک  تـری  ی  چرخـه  در  می توانـد 
و  کبـد  در  گلوکـز  بـه  می توانـد  يـا  متابوليـزه  شـود 
کليـه و سـاير بافـت هـا کـه  د رگلوکونئوژنـز دخيـل 
از  اگزالواسـتات  تشـكيل  گـردد.  تبديـل  می باشـند، 
پيـروات بـه عنـوان يـک واکنـش آناپلروتيک شـناخته 
می شـود. آناپلروتيـک از کلمـه ی يونانـی آناپلروزيـس 
يعنـی پـر سـازی و ذخيـره ی دوباره منشـاء  می گيرد. 
واکنـش پيـروات کربوکسـيالت واکنش اصلی اسـت که 
واسـطه های سـيكل تری کربوکسيليک اسـيد را دوباره 
کربوکسـيالز   CoA کروتونيـل-  متيـل  سـازد.  پرمـی 
در  اسـت،   واقـع   ميتوکندريايـی  در  همچنيـن  کـه 
متابوليسـم L - لوسـين دخيـل می باشـد، در حالـی که 
آنزيـم ميتوکندريايی پروپيونيل- CoA کربوکسـيالز در 
 -  L والين وهمچنين - L ايزولوسـين و - L متابوليسـم

ترئونيـن و L- متيونيـن دخيـل می باشـد.
تمامـی چهـار آنزيم کربوکسـيالز کـه از بـی کربنات به 
عنوان سوبسـترای يـک کربنی خود اسـتفاده می کنند، 
در يک مكانيسـم بيوشـيميايی مشـترک می باشـند. در 

بیوتین برای درمان خطاهای 
نوزادای متابولیسم مرتبط با 
بیوتین استفاده می شود. این 
ویتامین دارای فعالیت تنظیم 
کننده تحمل گلوکز می باشد 

همچنین ممکن است در بهبود 
ناخن های شکننده و سندرم 

موهای غیر قابل شانه زدن نقش 
داشته باشد 
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بيوتيـن  تمامـی چهـار کربوکسـيالز، 
بـه صـورت کوواالنسـی توسـط پيوند 
آميـدی بين گروه کربوکسـيل زنجيره 
جانبـی والريـک بيوتيـن و يـک گروه 
آمينـو - اپسـيلون در يـک باقی مانده  
آپوکربوکسـيالز  در  خـاص  ليزيـل 
کـه  آنزيمـی  گـردد.  مـی  متصـل 
تشـكيل پيونـد کوواالنسـی را کاتاليز 
سـنتاز  کنـد،  هالوکربوکسـيالز  مـی 
توسـط  بيوتيـن  می شـود.  ناميـده 
آنزيـم بيوتينيـداز بازيافـت می شـود.

بـوده،  هيـدروالز  يـک  بيوتينيـداز 
توسـط   بيوتيـن  گـردش  بـاز  در 
)ايپسـيلون  بيوسـيتين  شكسـتن  
يـا   ) ليزيـن   -L بيوتينيـل-   -N  –
اليگوپپتيدهـای کوتـاه زنجيره  حاوی 
باقـی مانـده هـای ليزيـل متصـل بـه 
بيوتين، محصوالت حاصل از شكسـت 
طبيعـی  هالوکربوکسـيالزها به بيوتين 
آزاد، عمـل می کند. همچنيـن به نظر 
مـی رسـد کـه بيوتينيـداز يـک نقش 
حياتـی را در آزادسـازی بيوتيـن  از 
پروتئين هـای رژيمـی حـاوی بيوتيـن 
ايفـا می کنـد. اخيـراً مشـخص شـده 
اسـت کـه بيوتينيـداز دارای فعاليـت 
می باشـد.  ترانسـفرار   – بيوتينيـل 
هيسـتون ها  کالس،  پنـج  تمامـی 
فعاليـت  توسـط  انتخابـی  طـور  بـه 
بيوتينيـداز،  ترانسـفراز   بيوتينيـل 
بيوتيـن دار می گردند. تصور می شـود 
کـه بيوتين دار شـدن هيسـتون ها در 
تنظيم رونويسـی ژن دخيل می باشـد 
و همچنيـن ممكـن اسـت در بسـته 
بندی DNA نقش داشـته باشـد. نكته 
جالـب اينكـه بيوتيـن دارشـدن يـک 
تكنيـک مهـم در بيولـوژی مولكولـی 
اسـت. بيوتيـن می توانـد بـه صـورت 
کوواالنسـی هـم بـه پروتئين هـا و هم 
اسـيدهای نوکلئيـک متصـل گـردد و 
بـه عنـوان يـک عالمـت در بيولـوژی 
مولكولـی و تكنولوژی های بيوشـيمی 

مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد.
در  مشـخص  نـوزادی  خطاهـای   
کمبـود  بـه  منجـر  متابوليسـم 
عملكـردی بيوتيـن مـی گردنـد. ايـن 
اختالالت شـامل کمبود کربوکسـيالز 
چنـد گانـه، کمبـود  هالوکربوکسـيالز 
سـنتاز، کمبـود بيوتينيـداز و کمبـود 
کربوکسـيالز   CoA  - پروپيونيـک 
ايـن  بـه  مبتـال  افـراد  می باشـد. 
بيوتيـن  سـطوح  نيازمنـد  اختـالالت 
طبيعـی  ازحـد  باالتـری  سـلولی 
جهـت  فعـال سـازی ايـن آنزيم هـای 
وابسـته به بيوتيـن می باشـند. کمبود 
بيوتينيـداز  شـايع ترين علـت کمبود 

ديرهنـگام کربوکسـيالز چنـد گانـه اسـت. تظاهـرات 
کمبـود ديرهنـگام کربوکسـيالز چند گانه شـامل راش 
يوسـتی ، آلوپسـی، تشـنج،  هايپوتونی، آتاکسی، ريزش 
مـو، آتروفـی اپتيـک ، تاخيـر تكاملـی، نقـص ايمنی  و 
عفونت هـای راجعـه می باشـد.  کمـا و مـرگ ممكـن 
اسـت در صورتـی کـه اختـالل درمـان نگـردد رخ دهد. 
درمـان بـا دوز بـاالی بيوتيـن می باشـد کـه منجـر بـه 
بهبـود سـريع و واضـح بالينی و بيوشـيميايی می شـود. 
کمبـود  شـكل  تريـن  رايـج  کمبـود  هالوکربوکسـيالز 
کربوکسـيالز چندگانـه در نـوزادان می باشـد. تظاهرات 
کمبـود نوزادی کربوکسـيالز چنـد گانه شـامل لتارژی،  
هايپوتونی ، اسـتفراغ ، آلوپسـی ، اسـيدوزالکتيک ، ورم 
ملتحمـه، ضايعـات اطراف دهان و تشـنج اسـت. درمان  
شـامل بيوتيـن در دوز بـاال اسـت کـه ممكـن اسـت به 
طـور کامـل نشـانه ها وعاليم  ايـن اختـالل را برگرداند. 
 CoA- پروپيونيـل يـا کمبـود  بـاال  نسـبتا  بـروز  يـک 
کربوکسـيالز در بين بوميان گرينلنـد  وجود دارد. افراد 
دچـار کمبـود ايـن آنزيم ممكن اسـت در اوايـل زندگی 
با اسـيدوز متابوليک شـديد و در بيشـتر اوقات کشنده، 
 هايپر گاليسـينمی و هايپر آمونمـی روبـرو باشـند . تنهـا 
درمان شـناخته شـده برای ايـن اختالل بيوتيـن با دوز 
بـاال می باشـد . تمامـی خطاهـای نـوزادی متابوليسـم  
ذکـر شـده در بـاال بـه عنـوان اختـالالت پاسـخ دهنده 

بـه بيوتيـن شـناخته می شـوند.
ی  حلقـه  اسـت.  ای  دوحلقـه  ترکيـب  يـک  بيوتيـن 
تتراهيدروتيوفـن حـاوی سـولفور و دارای يـک زنجيـره 
جانبـی والريـک اسـيد می باشـد . حلقـه ی دوم حـاوی 
يـک گـروه يورايدو اسـت . هشـت ايزومر فضايـی برای 
بيوتيـن وجـود دارد. بـا ايـن حـال تنهـا يـک فـرم بـه 
صـورت طبيعـی يافت می شـود و تنها يک فـرم از نظر 
 -d آنزيمـی فعال اسـت. ايزومـر فضايی طبيعـی بيوتين
)+(- بيوتيـن يـا تنهـا بيوتيـن ناميـده می شـود. عـالوه 
بر شـناخته شـدن بـا ويتاميـن H، بيوتيـن همچنين به 
 ]-4d تيئنو]3و- H 1 -عنـوان هگزا هيـدرو- 2- اکسـو
ايميـدازول -4- پنتانوئيـک اسـيد ؛ سـيس -5- )هگـزا 
ايميـدازول   ]-4d تيئنـو]3و   1H-اکسـو  -2- هيـدرو 
-4- ايـل ( والريـک اسـيد؛  سـيس - تتراهيـدرو -2- 
اکسـو تيئنـو ]3و 4d- [ ايميـد ازوليـن -4- والريـک 
اسـيد؛  سـيس هگزاهيـدرو- 2- اکسـو- 1H – تيئنـو 
]4و3[ ايميـد ازول -4- والريـک اسـيد؛ کوآنزيـم R و 
آن  مولكولـی  فرمـول  می شـود.  شـناخته   IIb بيـوس 
 /31 آن  مولكولـی  وزن  و  می باشـد   C10H16N2O3S

 --N اپسـيلون  يـا  بيوسـيتين   . اسـت  دالتـون   244
بيوتينيـل -L- ليزيـن يـک کمپلكـس طبيعـی بيوتين 
می باشـد کـه تقريبـا  فعاليت بيوشـيميايی مشـابهی با 

بيوتيـن دارد.

عملکرد
متابوليسـم  نـوزادی  درمـان خطاهـای  بـرای  بيوتيـن 
مرتبـط بـا بيوتيـن اسـتفاده می شـود. ايـن ويتاميـن 
دارای فعاليـت تنظيـم کننـده تحمـل گلوکز می باشـد. 
همچنيـن ممكـن اسـت در بهبـود ناخن های شـكننده 
و سـندرم  موهـای غيـر قابـل شـانه زدن  نقش داشـته 
 باشـد. شـواهدی وجـود دارد مبنـی بـر اين کـه ممكن 

اسـت دارای فعاليـت آنتی اکسـيدانی باشـد.

دار شـدن چهـار  بيوتيـن   هولوکربوکسـيالز سـنتتاز، 
کربوکسـيالز وابسـته بـه بيوتيـن در انسـان را کاتاليـز 
سنتتازشـايع  هالوکربوکسـيالز  کمبـود   نمايـد.  مـی 
تريـن علـت کمبـود کربوکسـيالز چنـد گانـه نـوزادی 
بيـن  در  را  بيوتيـن  بازگـردش  بيوتينيـداز  می باشـد. 
ديگـر واکنش هـا کاتاليـز می نمايـد. کمبـود بيوتينيداز 
کربوکسـيالز  ديرهنـگام  کمبـود  علـت  تريـن  شـايع 
چندگانـه می باشـد. غلظت هـای بيوتيـن سـلولی باالتر 
هالوکربوکسـيالز  فعـال شـدن   بـرای  از حـد طبيعـی 
مـورد  بيوتينـدار  آنزيم هـای  و  يافتـه  سـنتتاز جهـش 
نيازهسـتند. بيوتيـن بـه آنزيم هـای جهـش يافتـه بـه 
قـدرت آنزيم هـای جهـش نيافتـه متصـل نمی گـردد و 
بنايرايـن مقاديـر باالتـری از بيوتيـن بـرای فعاليت آنها 
الزم اسـت . همچنيـن ممكـن اسـت بيوتيـن درتنظيم 
رونويسـی  هالوکربوکسـيالز سـنتتاز نقش داشـته باشد.

مشـخص شـده اسـت که مكمل  بيوتيـن در مدل موش 
ديابتـی، تحمـل گلوکـز را بهبود بخشـيده و مقاومت به 
انسـولين کاهـش مـی دهـد. همچنيـن مشـاهده شـده 
اسـت کـه بيـان گلوکوکينـاز کبـدی را هـم در سـطح 
رونويسـی و هـم  در سـطح ترجمـه در محيـط کشـت 
سـلولی تحـت تاثيـر قـرار می دهـد. اخيـرا نشـان داده 
شـده اسـت کـه بيوتين بـر فعاليـت گلوکوکينـاز جزاير 
پانكراس و بيان و ترشـح انسـولين در سـلول های جزاير 
رت کشـت داده شـده موثر می باشـد. گلوکوکيناز نقش 
نتايـج  تنظيمـی مرکـزی در متابوليسـم گلوکـز دارد. 
مطالعـات بـاال نشـان مـی دهنـد کـه تجويـز مكمـل 
از  اسـتفاده  يـا  و/  متابوليسـم  اسـت  ممكـن  بيوتيـن 
گلوکـز را در افـراد مبتـال بـه ديابـت مليتـوس نـوع 2 
بهبـود بخشـد. مطالعـات  بالينـی در ايـن زمينـه مورد 
نيـاز اسـت. چنديـن مطالعـه نشـان دادند کـه دوزهای 
بـاالی بيوتيـن در بهبـود ناخن هـای شـكننده در خانم 
هـا کمـک کننـده اسـت. عقيـده ی اسـتفاده از بيوتين  
بـرای ايـن اختـالل از يافتـن تغييـرات پاتولوژيـک در 
اسـب ها و خوک هـا کـه بـا بيوتيـن خوراکـی درمـان 
شـدند، بـه دسـت آمـد. مكانيسـم احتمالـی بيوتين در 
بهبـود ناخن هـای شـكننده ناشـناخته اسـت . کمبـود 
بيوتيـن سـبب تغييرات پوسـتی می شـود، بـا اين حال 

افـراد مطالعـه شـده کمبـود بيوتين نداشـتند.
سـندرم  موهـای غيـر قابـل شـانه زدن نيـز کـه بـه 
 cheveux incoiffables و   Span- glass موهـای   عنـوان 
نيـز شـناخته می شـود، يـک اختـالل مـادرزادی نـادر 
تنـه ی مـو  بـا رشـد طولـی  اختـالل  ايـن  می باشـد. 
مشـخص می گـردد کـه منجـر به بـرش عرضـی مثلثی 
سـبب  بيوتيـن  کـه  دارد  وجـود  گزارشـی  می شـود. 
معكـوس کـردن پوسـته ريزی، ريـزش مو، شـكنندگی 
مـو و عـدم قابليـت شـانه زدن در يـک پسـر دوسـاله 
از  ايـن سـندرم می شـود. مـو حتـی پـس  بـه  مبتـال 
يـک سـال قابـل شـانه زدن مـی مانـد. مكانيسـم عمل 
بيوتيـن در ايـن اختالل ناشـناخته اسـت.احتماال برخی 
از مـوارد سـندرم  موهـای غيـر قابل شـانه زدن مرتبط 
بـا بيوتين اسـت. سـندرم  موهـای غير قابل شـانه زدن 
نبايـد بـا کوليكـس )cowlicks( منطقـه ای مو که شـانه 

نمی شـود، اشـتباه گرفتـه شـود.
کوليكـس )cowlicks(  سـندرم  موهـای غير قابل شـانه 
زدن نمی باشـد و هيـچ مدرکـی که بيوتيـن دارای اثری 

بـر روی کوليكس باشـد وجـود ندارد.
گونه هـای  توليـد  بيوتيـن  کـه  اسـت  شـده  مشـخص 
اکسـيژن فعال از جمله آنيون های سوپراکسـيد توسـط 
نوتروفيل هـا در شـرايط in vitro را مهـار مـی نمايـد. 
مكانيسـم ايـن اثر آنتی اکسـيدانی ناشـناخته اسـت. به 
نظـر نمی رسـد کـه بيوتين آنيون هـای سوپراکسـيد را 

نمايد. پاکسـازی 

فارماکوکینتیک
روده در معـرض بيوتيـن از منابع اندکـی قرار می گيرد: 
رژيـم غذايی ، مكمل های بيوتين و بيوتين سـنتز شـده 
توسـط باکتری هـا ی روده بـزرگ . بيوتين  رژيم غذايی 

در اشـكال آزاد و متصل بـه پروتئين وجود دارد.
و  پروتئازهـا  توسـط  پروتيئـن  بـه  متصـل  بيوتيـن 
و  بيوتيـن  حـاوی  اليگوپپتيدهـای  بـه  پپتيدازهـا 
 ) ليزيـن   -L-بيوتينيـل  -  N  - )اپسـيلون  بيوسـيتين 
بيوسـيتين  حـاوی  اليگوپيتيدهـای  می گـردد.  هضـم 
بيوتيـن  بـه  بيوتينيـداز  آنزيـم  طريـق  از  بيوتيـن  و 
بيوتيـن مشـتق  – هـم  بيوتيـن  تبديـل مـی گردنـد. 
از رژيـم غذايـی و هـم مكمـل  بيوتيـن– بـا کفايـت از 
روده ی کوچـک جـذب می گـردد. بـه نظـر مـی رسـد 
در دوزهـای بيوتيـن مشـتق از غـذا،  بيوتيـن توسـط 
يـک حامـل وابسـته به سـديم ، به انتروسـيت ها منتقل 
می گـردد. در دوزهـای باالتـر بيوتيـن ، جـذب توسـط 
انتشـار غيـر فعـال  رخ می دهـد. جـذب بيوتينـی کـه 
توسـط ميكروفلـور کولـون توليـد شـده اسـت، توسـط 
يـک فرآينـد وابسـته بـه حامـل در بخـش پراکسـيمال 

روده ی بـزرگ رخ مـی دهـد.
بيوتيـن از طريـق گـردش خـون وريـدی بـه کبـد و 
توسـط گـردش خـون سيسـتميک بـه سـاير بافت های 
بـدن منتقـل می گـردد. بـه نظـر مـی رسـد بيوتين در 
سـرم هـم بـه شـكل متصل و هـم غيـر متصـل منتقل 
می شـود. دريافـت بيوتيـن توسـط سـلول ها توسـط هر 
دو فرآينـد حمـل وابسـته به سـديم و انتشـار غيرفعال 

انجـام می شـود. 
انتقـال بيوتيـن از  سـد خونـی - مغـزی توسـط يـک 
مكانيسـم انتقـال اشـباع پذيـر انجـام می شـود. انتقـال 
بيوتيـن از جفـت توسـط يـک فرآينـد غيـر فعـال رخ 
مـی دهـد. در داخل سـلول ها، کربوکسـيالزها ) پيروات 
کربوکسـيالز، اسـتيل - CoA کربوکسـيالز، 3- متيـل 
 CoA پروپيونيـل-  کربوکسـيالز،   CoA کروتونيـل- 
سـنتتاز،  هولوکربوکسـيالز  طريـق   از  کربوکسـيالز(  
آپوکربوکسـيالزها  و  بيوتيـن  می گردنـد.  دار  بيوتيـن 
منيزيـم  و    ATP همچنيـن  می باشـند.  سوبسـتراها 
بيوتيـن  کننـد.  مـی  شـرکت  واکنـش  ايـن  در 
آنزيم هـای  فعاليـت  توسـط  از هولوکربوکسـيالزها 
پروتئوليتيـک و بيوتينيـداز بازگردش می شـود. بيوتين 
بيـس  شـامل  مختلـف  متابوليت هـای  از  شـماری  بـه 
نوربيوتيـن ، بيوتيـن سولفوکسـيد ، بيوتيـن سـولفون 
، بيـس نـور بيوتيـن متيـل کتـون و تتـرا نوربيوتيـن 
در  بيوتيـن  می گـردد.  کاتابوليـزه  سولفوکسـيد   -1-
ادرار بـه صـورت بيوتيـن، بيـس نـور بيوتيـن، بيوتيـن 
سولفوکسـيد، بيوتين سـولفون، بيس نـور بيوتين متيل 
بيوتيـن -1- سولفوکسـيد ترشـح  نـور  کتـون و تتـرا 

می گـردد.

اندیکاسیون  و کاربرد
بيوتيـن جهت درمـان خطاهـای نوزادی متابوليسـم  
وابسـته به بيوتين، کمبود  هولوکربوکسـيالز سـنتتاز 
کمبـود   می شـود.  اسـتفاه  بيوتينيـداز  کمبـود  و 
هولوکربوکسـيالز شـايع تريـن علـت کمبـود نوزادی 

کربوکسـيالز چندگانـه می باشـد.
کمبـود  علـت  تريـن  شـايع  بيوتينيـداز  کمبـود 

اسـت. گانـه  چنـد  کربوکسـيالز  ديرهنـگام 
مطالعـات اخيـر آشـكار سـاختند کـه حتـی کمبـود 
مـرزی بيوتيـن در بسـياری از پسـتانداران تراتـوژن 
اسـت. ايـن نگرانـی بـه ويـژه از زمانـی  آغـاز شـد 
کـه داده هـای کنونـی همچنيـن نشـان دادنـد کـه 
کمبـود مـرزی بيوتيـن در تعـداد قابـل توجهـی از 
زنـان بـاردار مشـاهده مـی شـود. هنـوز بسـيار زود 
اسـت کـه مكمـل  يـاری وسـيع بيوتيـن در طـول 
بـارداری توصيـه شـود، اما اسـتفاده از ايـن ويتامين 
ممكـن اسـت در بعضـی از زنـان بارداری که پزشـک 
آنهـا اسـتفاده از آن را توصيـه کـرده اسـت، کاربـرد 
ابتدايـی وجـود دارد  داشـته  باشـد. شـواهد بسـيار 
کـه مكمـل بيوتيـن ممكن اسـت متابوليسـم مختل 
گلوکـز را بهبـود بخشـيده و بنابرايـن در مـواردی از 
ديابـت کمـک کننـده باشـد. همچنين ممكن اسـت 
در بعضـی از افـراد تحـت تغذيـه کامـل وريـدی و 
درافـراد دارای ناخن هـای شـكننده کاربـرد داشـته 
باشـد.. شـواهدی وجـود دارد کـه بيوتيـن می توانـد 
اثـرات مطلوبـی بـر روی چربی ها داشـته باشـد. اين 
ويتاميـن نمـی توانـد رشـد موها را بـاز گردانـد مگر 
در مـوارد کمبـود بيوتيـن . همچنيـن قـادر نيسـت 
مـوی سـفيد شـده را بـه رنـگ طبيعـی بـاز گرداند. 
شـواهدی وجـود دارد کـه اين ويتامين ممكن اسـت  
در بهبـود سـندرم  موهـای غير قابل شـانه زدن يک 
اختـالل نادرکه در کودکان مشـاهده می شـود، مفيد 
باشـد. هيـچ مدرکی وجود نـدارد کـه بيوتين، قدرت 

انجـام ورزش را بهبـود مـی بخشـد.

موارد منع مصرف 
جـزء  هـر  بـه  دچـار حساسـيت  افـراد  در  بيوتيـن 

دارد. مصـرف  منـع  بيوتيـن  حـاوی  محصـول 

موارد احتیاط 
زنـان بـاردار و مـادران شـيرده می بايسـت ازمصرف 
دوزهـای مكمـل بيوتيـن باالتـر از ميـزان دريافـت 
کافـی )AI( توصيـه شـده توسـط بـورد غـذا و تغذيه 
اجتنـاب نماينـد، مگـر اينكـه دوزهای باالتر توسـط 
پزشـک تجويـز گـردد. AIs ،30 ميكروگـرم در روز 
بـرای  بـاردار و 35 ميكروگـرم در روز  بـرای زنـان 

مـادران شـيرده می باشـد.
اسـتفاده از بيوتيـن بـرای درمان اختـالالت مرتبط با 

بيوتيـن نياز به نظارت پزشـكی دارد.

عوارض جانبی
 هيـچ گزارشـی از عـوارض جانبـی مرتبط بـا مكمل 

بيوتيـن درمقـاالت وجـود ندارد.

بیوتین توسط باکتری، مخمر و 
 دیگر قارچ ها، جلبک ها و 

گونه های گیاهی مشخص سنتز 
می شود. اگر چه کمبود بالینی 

بیوتین در انسان ها نادر است، اما 
رخ می دهد 
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تداخالت دارویی
Antibiotics : ممكـن اسـت اسـتفاه از آنتـی بيوتيک هـا 

ميـزان بيوتيـن توليد شـده توسـط ميكروفلـور روده ی 
بـزرگ را کاهـش دهد.

 Anticonvulsants )cabamazepine. phenytoin.
:)Phenobarbital. primidone

می تواننـد  وفنوباربيتـال  توئيـن  فنـی   ، کاربامازپيـن   
متابوليسـم بيوتيـن را تشـديد نماينـد و ممكـن اسـت 
سـبب کاهـش ميـزان بيوتيـن شـوند. مصـرف طوالنی 
و  فنوباربيتـال   ، توئيـن  فنـی  کاربامازپيـن،  مـدت 
پريميـدون موجـب کاهـش غلظـت  پالسـمايی بيوتين 

شـود. می 

مکمل های غذایی
اسـيد  پنتوتنيـک  بـاالی  دوزهـای  اسـيد:  پنتوتنيـک 
توسـط  شـده  توليـد  بيوتيـن  جـذب  اسـت  ممكـن 
ميكروفلـور روده ی بـزرگ  را مهـار نمايـد. بـه نظـر 
مـی رسـد پنتوتنيـک اسـيد و بيوتيـن از حامـل جذبی 
مشـابهی در سـلول هـای کولـون اسـتفاده مـی کننـد.

دوز و نحوه مصرف
مولتـی  و  ويتاميـن  مولتـی  محصـوالت  در  بيوتيـن 
ويتاميـن / مولتـی مينـرال و همچنيـن در محصـوالت 
منفرد در دسـترس اسـت. در محصوالت منفرد، بيوتين 
بـه صـورت  مكيدنـی، قـرص و کپسـول در دسـترس 
اسـت. تعـداد کمـی از فرمـول هـای ويتاميـن / مينرال 
ويـژه دوران بـارداری  حـاوی بيوتيـن می باشـند که به 
طـور معمـول دارای دوز بيوتيـن حـدود 30 ميكروگرم 
ازمحصـوالت  بسـياری  در  بيوتيـن  هسـتند.  روزانـه 
ترکيبـی در دوزهـای 30 تا 60 ميكروگـرم روزانه وجود 
دارد. دريافـت بيوتيـن از 30 تـا 1000 ميكروگـرم در 
روز متغيـر اسـت. انجمن غذا وتغذيه انسـتيتو پزشـكی 
 )DRI ( آکادمـی ملـی علـوم،  دريافـت  مرجـع رژيمـی

زيـر را بـرای بيوتيـن توصيـه نموده اسـت:

**UL
)mg(

*RDA
)mcg(

 مردان

***ND3070-19 سال

 زنان
ND3070-19 سال

 بارداری
ND3050-14 سال

 شیردهی
ND3550-14 سال

مقادير دريافت بهينه بيوتين ناشناخته است. افرادی که 
تحت همودياليز، دياليز صفاقی هستند  يا کسانی  که 
بيوتين  به  وابسته  آنزيم های  ژنتيكی  اختالالت  دارای 
به  بيشتری  نياز  باشند،  می  بيوتينيداز  کمبود  ازقبيل 
بيوتين دارند. احتماال وضعيت های ديگری از اين قبيل 

وجود دارد.
تعيين  برای  که  بيوتين،  برای  روزانه(   )ارزش   DV

درصد ارزش روزانه ماده مغذی بر روی برچسب مكمل 
های غذايی  و غذاها به کار می رود، 300 ميكروگرم 
برای  آمريكا     RDA اساس  بر  مقدار  اين  می باشد. 

بيوتين است.

يـک مـاده ضـروری کميـاب در تغذيـه انسـان اسـت. 
شـواهدي نشـان مـی دهـد کـه اين مـاده نقـش مهمي 
را در متابوليسـم طبيعـي کربوهيدرات هـا ايفا مي کند. 
در دهـة 1950 دريافـت شـد کـه کروميوم بـراي حفظ 
تحمـل طبيعـي گلوکـز در رت هـا ضـروري اسـت؛ فقـر 
کروميـوم در رت هـا تحمـل گلوکـز را مختل مـی کند. 
نتايـج يـک مطالعه بـر روی بيماراني کـه تغذيه وريدی 
تـام )TPN( طوالنـي مدت را به بـدون کروميوم دريافت 
کـرده  بودنـد،  عالئمـی ماننـد عـدم تحمـل بـه گلوکز، 
کاهـش وزن و نوروپاتـی محيطـي را نشـان داد.  ايـن 
نشـانه ها بـا دريافـت کروميـوم کلرايـد داخـل وريـدي 

برطـرف می شـود.
کروميـوم يـک عنصـر فلـزی با عـدد اتمـي 24  و جرم 
اتمـي 52 دالتـون اسـت. نشـانة آن Cr بـوده و به طـور 
طبيعـي بـه صورت سـنگ معـدن کـروم ـ آهـن وجود 
دارد. کروميـوم در چندين ظرفيـت مختلف وجود دارد، 
کـه وضعيت تـری واالن و هگزاواالن شـايع ترين شـكل 
آن اسـت. بيشـتر کروميـوم موجـود در مكمـل هـای 
غذايي بـه  صورت تری واالن اسـت. ترکيبات هگزاواالن 
کروميوم  سـمي و سـرطان زای بالقوه هسـتند.کروميوم 
انـدک  مقاديـر  در  خصـوص  بـه  غذاهـا،  بسـياري  در 
وجـود دارد. منابع خـوب غذايي کروميوم شـامل غالت 
و حبوبـات کامـل، ادويه جـات )فلفـل سـياه، آويشـن(، 
قـارچ، شـكر قهـوه اي، قهـوه، چـاي، آب جـو، شـراب و 
محصـوالت گوشـتي مـی باشـد. مخمـر نيز يـک منبع 

خـوب بـراي کروميوم اسـت. 
ميوه جـات و سـبزيجات و غذاهـای تصفيه شـده  عمدتاً 

از کروميوم فقيرهسـتند.

عملکرد
کروميـوم ممكـن اسـت داراي فعاليـت کنتـرل گلوکـز 
و همچنيـن داراي فعاليت هـاي  هايپوکلسـترولميک و 

باشـد. آتروژنيک  آنتـی 

مکانیسم فعالیت

Chromium /کرومیوم

كرومیوم ممکن است برداشت كبدي 
انسولین را كاهش داده و تحمل به گلوكز را 
با این مکانیسم ارتقا بخشد. نتایج مطالعات 
نشان می دهد كه تغذیه رت های دچار 
 Brewer فقر كرومیوم با عصاره مخمر
تحمل به گلوكز را در آنها افزایش می دهد

Recommended daily allowance

** Upper limit

*** Not determinable

مكانيسـم اثـر احتمالـي کروميـوم در تنظيـم گلوکز به 
خوبي شـناخته نشـده اسـت، اما چندين تئـوري وجود 
دارد. تصـور مي شـود کـه عملكـرد احتمالـي کروميـوم 
در کنتـرل غلظـت گلوکـز خون، فعال سـازی انسـولين 
مي باشـد. کروميـوم يـک کـو فاکتـور ضـروري بـرای 
فعاليـت  بهينـه انسـولين اسـت. يـک مكانيـزم فرضـي 
،افزايـش اتصـال انسـولين، افزايـش تعـداد گيرنده های 
انسـولين و افزايـش فسفريالسـيون گيرنـدة انسـولين 
فعال سـازي  کروميـوم  مي باشـد.  عنصـر  ايـن  توسـط 
پروتئيـن کينـاز در آديپوسـيت هاي رت را در حضـور 
همچنيـن  کروميـوم  مي نمايـد.   تحريـک  انسـولين 
تيروزيـن  همولـوگ  يـک  فسـفاتاز،  فسـفوتيروزين 
غيرفعـال  بـه  منجـر  کـه  ،مهارکـرده  را  رت  فسـفاتاز 
شـدن گيرنـدة انسـولين مـی شـود. افزايـش فعاليـت 
مهـار  و  کروميـوم  توسـط  انسـولينی  گيرنـدة  کينـاز 
تيروزيـن فسـفاتاز گيرنـده انسـولين، منجر بـه افزايش 
فسفريالسـيون گيرنـده  انسـولين و افزايـش حساسـيت 

بـه انسـولين مـی شـود.
کروميـوم ممكـن اسـت برداشـت کبـدي انسـولين را 
کاهـش داده و تحمـل بـه گلوکـز را بـا ايـن مكانيسـم 
ارتقـا بخشـد. نتايـج مطالعـات نشـان مـی دهـد کـه 
تغذيـه رت هـای دچـار فقـر کروميـوم با عصـاره مخمر 
Brewer تحمـل بـه گلوکـز را در آنهـا افزايـش می دهد. 

ايـن مخمـر از کروميـوم، غنـي اسـت و تصور مي شـود 
کـه حـاوي يـک فاکتـور ارگانيـک اسـت کـه فعاليـت 
فاکتـور  فاکتـور،  ايـن  مي نمايـد.  تقويـت  را  انسـولين 
تحمـل بـه گلوکـز يـا GTF ناميـده مي شـود. فـرض بر 
اين اسـت کـه GTF حـاوي کروميـوم تري واالنه متصل 
 ، آمينواسـيدهاي گاليسـين  و  اسـيد  نيكوتينيـک  بـه 
سيسـتئين و گلوتاميـک اسـيد مي باشـد. بـا ايـن حال، 
يـک فاکتـور تحمـل بـه گلوکـز ارگا نيـک،  تـا امـروز از 
يـک مـاده  اخيـراً  Brewer جـدا نشـده اسـت.  مخمـر 
اليگوپپتيـدی متصـل بـه کروميـوم بـا وزن مولكولـي 
پايين )LMWCr( از بافت هاي حيواني جدا شـده اسـت. 
ايـن اليگوپپتيدهـا حـاوي آمينواسـيد های گاليسـين، 
سيسـتئين، گلوتاميک اسـيد و آسـپارتيک اسـيد با دو 
اسـيد کربوکسـيليک )گلوتاميک، آسـپارتيک( مي باشد 
کـه بيـش از نيمـي  از آن حـاوي رزيدوهـای آمينـو 
اسـيدي اسـت. تصور مي شـود که LMWCr قسـمتي از 
سيسـتم پيام رسـاني انسـولين اسـت. نقش احتمالي اين 
مـاده در فعاليـت تنظيـم گلوکـز ممكـن اسـت بـه اين 
بـه  ترانسـفرين  از  کروميـوم  يون هـاي  باشـد:  طريـق 
LMWCr متصـل مي گردنـد. LMWCr به طـور طبيعـي 

در سـلول هاي وابسـته بـه انسـولين بـه اشـكال آپـو يـا 
غيرفعـال وجـود دارد. اتصـال بـه يون هـاي کروميـک، 
شـكل غيرفعـال را بـه شـكل هولـو يـا فعـال آن تبديل 
بـه  سـپس   ،  LMWCr حـاوی  کروميـک  مي نمايـد. 
گيرنـده  انسـولين فعـال شـده بـا انسـولين متصل می 
شـود و فعاليـت تيروزيـن کينـازی آن را تحريـک کرده 
انسـولين مـی شـود.   کـه منجـر بـه تقويـت فعاليـت 
تصـور  زيـرا  مي شـود  ناميـده  کرمودوليـن   ،LMWCr

مي شـود کـه فعاليـت آن مشـابه کالمودوليـن اسـت.
مكانيـزم فعاليـت احتمالي هايپوکلسـترولميک کروميوم 
ناشـناخته اسـت. فعاليـت احتمالـي آنتـی آتروژنيـک 
کروميـوم  ممكـن اسـت بـه دنبـال فعاليـت احتمالـي 

تنظيـم گلوگـز آن باشـد.

فارماکوکینتیک
قبيـل  از  غيرارگانيـک  ترکيبـات  شـكل  در  کروميـوم 
کلريـد کروميـک جـذب اندکـی دارد. کارايـي جـذب 
کروميـوم از کلريـد کروميـک کمتـر از 2درصـد اسـت. 
کفايـت جـذب کروميـوم از ترکيبـات ارگانيـک بيشـتر 
اسـت. بـراي مثـال تقريبـاً 2/8درصد از يـک دز مصرف 

شـده کروميـوم پيكولينـات جـذب مي شـود. 
پـس از جـذب، کروميـوم بـه ترانسـفرين و آلبوميـن 
متصـل شـده و به  طـور اوليه توسـط ترانسـفرين حمل 

مي شـود.
ارجحيـت  بـا  بـدن  مختلـف  بافت هـاي  در  کروميـوم 
مي گـردد.  توزيـع  کليـه  و  کبـد  طحـال،  اسـتخوان، 
کـه  کرده انـد  مطـرح  فارماکوکينتيكـي  مطالعـات 
کروميـوم بـه چهـار جـز مختلـف توزيع مي شـود که به 
ترتيـب سـرعت بازگردش، سـريع، متوسـط، آهسـته و 
بسـيار آهسـته محسـوب می شـوند. بـه نظر می رسـد 
اسـتخوان، طحـال، کبـد و کليه هـا داراي تمامـي ايـن 
چهـار جـز مي باشـند. نيمـه عمـر جـز سـريع کمتـر از 
يـک روز، متوسـط حـدود يـک هفتـه و آهسـته از 7 تا 
12 هفتـه مي باشـد. نيمـه عمـر کروميـوم در جزئی که 
در ظاهـر بيشـترين کنـدي را در بازگـردش دارد، در 
حـدود يـک سـال مي باشـد. اين جـز احتمـاالً مرتبط با 

رسـوب طوالنـي مـدت بافتـي مي باشـد.
بخـش اعظم يک دوز خورده شـدة کروميـوم در مدفوع 
دفـع مي شـود. کروميومـي کـه جـذب مي شـود عمدتاً 
از طريـق ادرار دفـع مي گردد.مقاديـر اندکـي از طريـق 

صفـرا دفع می شـود.
مطالـب زيـادی در مـورد فارماکوکينتيـک کروميـوم و 
اشـكال تري واالنـه مختلـف آن در انسـان مبهـم باقـي 
مانده اسـت. بررسـي هاي بيشـتري در ايـن زمينه مورد 

اسـت. نياز 

اندیکاسیون ها و  کاربرد
اسـت  ممكـن  کروميـوم  کـه  دارد  وجـود  شـواهدي 
تحمـل  گلوکـز را ارتقـا بخشـد و بـرای برخـی بيماران 
ديابتـی مفيـد باشـد. همچنيـن ايـن ماده ممكن اسـت 
اثـرات مفيـدي روي ليپيدهـا داشـته ، تـوان ورزشـی و 
افزايـش داده و در کنتـرل وزن موثـر  عضله سـازي را 

 . شد با

موارد منع مصرف
کروميـوم در افـراد دچـار  حساسـيت به هـر جز مكمل 

حـاوي کروميوم منع مصـرف دارد.

موارد احتیاط
زنـان بـاردار و مادران شـيرده  بايد از دريافـت کروميوم، 
باالتـر از ميـزان دريافـت روزانـه اي مطمئـن و مناسـب 
 ESADDI .اجتناب نمايند )ESADDI( تخمين زده شـده

بـراي کروميـوم 50 تـا 200 ميكروگرم روزانه اسـت.
در  از هايپوگاليسـمی  بايـد  حالـي  شـرح  دچـار  افـراد 
نماينـد. احتيـاط  کروميـوم  مكمل هـاي  از  اسـتفاده 

از هيپرگليسـمی يـا ديابـت  بـا  شـرح حالـی  افـراد   
مليتـوس نـوع2 ، تنهـا بـرای کنتـرل احتمالـی تحمـل 

یک ماده ضروری کمیاب در 
تغذیه انسان، کرومیوم نام دارد. 
شواهدی نشان می دهد که این 

ماده نقش مهمی را در متابولیسم 
طبیعی کربوهیدرات ها ایفا 

می کند 

PDR For Nutritional SupplementsPDR For Nutritional Supplements



8081

شمـاره 13 بهـار 1396 شمـاره 13 بهـار 1396

غيـر طبيعـی گلوکز مـی توانند تحت 
نظـارت پزشـكی از مكمـل کروميـوم 

اسـتفاده نماينـد.

عوارض جانبی
بـه  عمدتـا  کروميـوم  مكمل هـای 
گزارشـات  می شـوند.  تحمـل  خوبـی 
ناخواسـته  واکنش هـای  از  اندکـی 
بـه خصـوص بـا اسـتفاده از کروميـوم 
پيكولينـات وجـود دارد. يـک گزارش 
از يک بدن سـاز 24 سـاله وجود دارد 
کـه بعـد از خـوردن 1200ميكروگرم 
کروميـوم  شـكل  بـه  کروميـوم 
پيكولينـات دچـار رابدوميوليـز شـده 
دار  چـرک  پوسـتی  بثـورات  اسـت. 
جنراليـزه حـاد در ارتبـاط با اسـتفاده 
از کروميـوم پيكولينـات گزارش شـده 
 Interstitial اسـت. يک مورد از نفريـت
يـک  دريافـت  از  پـس  مـاه   5 نيـز 
دوره 6 هفتـه ای از 600 ميكروگـرم 
کروميـوم پيكولينـات روزانـه گـزارش 
شـده اسـت. مـوارد ديگـری از آنمی، 
اختـالل  هموليـز،  ترومبوسـايتوپنی، 
کبـدی، اختالل کليـوی و کاهش وزن 
بعـد از اسـتفاده1200-2400 ميكـرو 
گـرم کروميـوم پيكولينـات روزانـه به 
مـدت چهـار تـا پنج مـاه نيـز گزارش 

است.  شـده 

تداخالت داروها
افزايـش  از  مـواردی  بلوکرهـا:  بتـا 
دو  از  بعـد   HDL کلسـترول  سـطوح 
مـاه از مصـرف کروميـم بـا دوز 600 
ميكروگـرم روزانـه بـه صـورت مخمر 
تحـت  افـراد  در  کروميـوم،  از  غنـی 
درمـان بـا بتا بلوکر ديده شـده اسـت.

مکمل های غذایی
همزمـان  دريافـت  آسـكوربات: 
آسـكوربات و کروميـوم ممكـن اسـت 
دهـد. افزايـش  را  کروميـوم  جـذب 

غذاها
دريافـت همزمان کروميـوم با غذاهای 
تخميـر  فيتيک)نـان  اسـيد  از  غنـی 
نشـده، لوبيـای خـام، دانه هـا،  آجيـل 
و حبوبات و انواع سـويا( ممكن اسـت 

جـذب کروميـوم را کاهـش دهد.

دوز و نحوه مصرف
اشـكال کمی از کروميـوم برای مكمل 
سـازی غذايـی وجـود دارد که شـامل 
کروميـوم پيكـو لينـات، کروميوم پلی 
نيكوتينـات، کروميوم کلريـد و مخمر 
از کروميـوم مـی باشـد.  هـای غنـی 

ايـن اشـكال بـه تنهايـی يـا در ترکيـب بـا مـواد ديگـر 
در دسـترس هسـتند. دوز هـای معمول کروميـوم از50 
تـا200 ميكروگـرم روزانـه متغيـر اسـت که بـه صورت 
کروميـوم المنتـال عنـوان می شـود. دريافـت کروميـوم 

تقريبـا 25ميكروگـرم روزانه اسـت.
آمريـكا  علـوم  ملـی  آکادمـی  تغذيـه   و  غـذا  انجمـن 
دريافـت  مرجـع روزانـه )DRI( زيـر را بـرای کروميـوم 
توصيـه کـرده اسـت.خالصه ای از DRIبـرای گروه هـای 

سـنی مختلـف بـه ايـن صـورت می باشـد: 

**UL

)mcg(

*RDA

)mcg(

 مردان

***ND3550-14 سال

ND30<50

 زنان

ND2550-14 سال

ND20<50

 بارداری

ND3050-14 سال

 شیردهی

ND3550-14 سال

Recommended daily allowance

** Upper limit

*** Not determinable

مقادير  تعيين  براي  که  کروميوم  روزانه(  )مقدار   DV

استفاده  غذاها  و  غذايي  مكمل  در  روزانه  تغذيه اي 
کروميوم    DV مي باشد.اساس  ميكروگرم  مي شود،120 
غذايي  روزانه  مناسب  و  مطمئن  دريافت  تخمين 

)ESADDI( 1989 مي باشد.

سـلنيوم يـک عنصـر کمياب ضـروری در تغذيه انسـان 
هـا و حيوانـات اسـت. ايـن مـاده در دفـاع در مقابـل 
مسـموميت زايـی انـواع گونـه هاي اکسـيژن فعـال، در 
تنظيـم متابوليسـم هورمـون تيروئيـد و تنظيم وضعيت 
اهميـت  تشـخيص  دارد.  شـرکت  هـا  سـلول  احيـاي 
حياتـی سـلنيوم در تغذيـه انسـان هـا و حيوانـات بـه 
دليـل پتانسـيل بسـيار سـمی آن و تـرس از ايـن کـه 
سـلنيوم می تواند سـرطان زا باشـد مـورد ممانعت قرار 
گرفتـه اسـت، ترسـی کـه در حـال حاضـر بـه واسـطه 
برخـی شـواهد مخالـف مبنـی بـر اينكـه سـلنيوم مـی 
توانـد در مقابـل بعضـی از سـرطان ها محافظـت ايجاد 
کنـد بـه صـورت وسـيعی تغييـر يافتـه اسـت. مقـدار 
محتـوای  عملكـرد  حاصـل  غـذا  در  موجـود  سـلنيوم 
بـه  اتصـال  از طريـق  سـلنيوم خـاک اسـت. سـلنيوم 
آمينواسـيدهای  عنـوان  بـه  گياهـی  هـای  پروتئيـن 
ال- سلنوسيسـتئين و ال- سـلنومتيونين وارد زنجيـره 
غذايـی می شـود. سـلنيوم، شـبيه اکثر عناصـر کمياب 
و مـواد معدنـی، بـه صورت مسـاوی در تمام خـاک دنيا 
توزيـع نشـده اسـت. به دليـل انتشـار جهانی نامسـاوی 
سـلنيوم، اختـالالت کمبـود سـلنيوم و سـلنيوم اضافی 
شـناخته شـده انـد. چيـن مناطقـی دارد که هـم خاک 
هـای بـا سـلنيوم زيـاد و هـم خـاک هـای بـا سـلنيوم 

کـم دارد.
مارکوپولـو اولين گزارش مسـموميت با سـلنيوم را ارايه 
داد، او ايـن مـورد را در طی مسـافرت در غرب چين در 

قرن 13 مشـاهده نمود. 
خـاک هـای آن مناطق هم اکنـون به عنـوان دارندگان 
بيشـترين غلظـت هـای سـلنيوم در جهـان شـناخته 
بـه عنـوان  از سـلنيوم  انـد. خـاک هـای غنـی  شـده 
سـلنی فـروس و وضعيـت مسـموميت مزمـن سـلنيوم، 
با عنوان سـلنوزيس شـناخته می شـود. در دهه 1970 
يـک کارديوميوپاتـی اندميک انسـاني در نواحی خاصی 
از چيـن اتفـاق افتـاد و بررسـي هـا نشـان داد کـه بـا 
کمبـود سـلنيوم در رژيـم غذايـی مرتبـط اسـت. ايـن 
اختـالل کـه بـا عنـوان بيمـاری کشـان شـناخته مـی 
شـود، در نواحـی از چيـن که دارای ضعيـف ترين خاک 
هـا از نظـر سـلنيوم هسـتند، اندميـک اسـت.  بيمـاری 
کشـان هـم اکنـون توسـط مكمل سـلنيوم درمـان و از 
آن پيشـگيري مـی شـود. بيمـاری کاشـين- بـک کـه 
"بيمـاری مفصـل بـزرگ" نيـز خوانـده مـی شـود، يـک 
اسـتئوآرتروپاتی اسـت کـه در نواحـی از چيـن کـه از 
نظـر سـلنيوم ضعيـف هسـتند مشـاهده می شـود. اين 
بيمـاری همچنيـن بـا کمبـود سـلنيوم غذايـی مرتبـط 
اسـت. بيماری کاشـين - بـک در تبت ، سـيبری و کره 
شـمالی و همچنيـن در نواحی که خاک حاوي سـلنيوم 
کمي اسـت و همچنين در شـرايطي که کمبود سـلنيوم 

غذايـی اندميک اسـت، مشـاهده شـده اسـت.
سـلنيوم يـک عنصـر شـبه فلز با عـدد اتمـی 34 و وزن 

Selenium /اتمـی 78/96 دالتـون مـی باشـد. سـلنيوم متعلـق به سلنیوم
گـروه عناصـر گوگـردی اسـت کـه همچنيـن شـامل 
اکسـيژن، تلوريـوم و پولونيـوم اسـت. نشـانه اتمی آن 
اوليـن  بـرای حيوانـات  se اسـت. ضروريـت سـلنيوم 
بـار در سـال 1957 گـزارش شـده اسـت. ايـن مطلب 
مشـخص شـد کـه سـلنيوم تجويـز شـده بـه مـوش 
هـاش صحرايـي دچـار کمبـود ويتامين E مانـع نكروز 
کبـدی اسـت. در نتيجـه گفتـه شـد کـه سـلنيوم می 
توانـد مانع شـماری از اختـالالت حيوانات اهلي شـود. 
کمبـود سـلنيوم منفـرد در انسـان هـا تعريـف نشـده 
اسـت. بـه نظـر مـی رسـد کمبـود سـلنيوم باعث يک 
بيمـاري يـا اختـالل در ترکيـب بـا يـک کوفاکتور مي 
شـود. در مـورد بيمـاری کشـان، کوفاکتـور احتمـاال 
کوکسـاکی ويروس اسـت. بيان شده اسـت که عفونت 
مـوش هايـی که رژيم با سـلنيوم کـم دارند بـه همراه 
يک کوکسـايی ويـروس غيرعفونت زا يـک خصوصيت 
نـژادي از نظـر عفونـت قلبـي را انتخاب مـی کنند. در 
مـورد کاشـين- بـک اسـتئو آرتروپاتـی، کوفاکتـور به 
نظـر کمبـود يـد می باشـد. سـلنيوم موجـود در بافت 
هـای انسـانی و حيوانی به صـورت ال- سـلنومتيونين 
و ال- سلنوسيسـتئين هسـتند. ال- سـلنومتيونين بـه 
صـورت تصادفـي بـه جـاي ال- متيونيـن در پروتئين 
هـا قـرار مـي گيـرد. ايـن پروتئين ها بـا نـام پروتئين 
تنهـا  شـوند.  مـی  خوانـده  سـلنيوم  حـاوي  هـای 
بخـش کوچكـی از ال- متيونيـن در پروتئيـن هـا بـه 
عبـارت  بـه  دارد.  وجـود  سـلنومتيونين  ال-  صـورت 
ديگـر، قرارگيـري ال- سيسـتئين در داخـل پروتئيـن 
هايـی کـه بـه عنـوان سـلنوپروتئين هـا شـناخته می 
شـوند، تصادفـی نيسـت. در مقابل ال- سـلنومتيونين 
کـه بـه صـورت تصادفـی جايگزيـن ال متيونيـن مـی 
شـود، ال سلنوسيسـتئين به طـور تصادفـی جايگزين 
ال-    ، حقيقـت  در  شـود.  نمـی  سيسـتئين  ال- 
سلنوسيسـتئين کد سـه گانـه خود را دارد و بيسـت و 
يكميـن آمينواسـيد کـددار به صـورت ژنتيكی اسـت.

پراکسـيداز  گلوتاتيـون   4 حـاوي  هـا  سـلنوپروتئين 
 .2-GSHPx  .1-GSHPx( سـلنيوم  بـه  وابسـته 
ديدودينـاز  يدويترونيـن    3،)4-GSHPx  .3-GSHPx

ردوکتـاز،  تيوردوکسـين    3 سـلنيوم،  بـه  وابسـته 
سلنوفسـفات  و   W سـلنوپروتئين   ،  P سـلنوپروتئين 

هسـتند. سـنتاز 
 P گلوتاتيـون پراکسـيدازها و احتمـاالً سـلنوپروتئين
آنتي اکسـيدان  پروتئين هـاي   ،W سـلنوپروتئين  و 
بـه  وابسـته  ديدودينازهـاي  يدويترونيـن  هسـتند. 
سـلنيوم، تيروکسـين را بـه تري يدوتيرونيـن تبديـل 
تيروئيـد  هورمـون  متابوليسـم  بنابرايـن  و  مي کننـد 
ردوکتازهـا،  تيوردوکسـين  نماينـد.  مـي  تنظيـم  را 
پيوندهـاي دي سـولفيدي داخـل مولكولـي را کاهـش 
C اکسـيده شـده را، دوبـاره توليـد  داده و ويتاميـن 

. مي کننـد

عملکرد
سـلنيوم فعاليت آنتي اکسـيداني دارد. سـلنيوم ممكن 
ايمنـي،  تنظيم کنندگـي  اثـرات  هم چنيـن  اسـت 
ضدسـرطاني و فعاليـت آنتي آتروژنيـک داشـته باشـد. 

سـلنيوم ممكن اسـت در سـم زدايي بعضـي از فلزات و 
زنوبيوتيک هـاي ديگـر فعال بـوده و در افزايـش باروري 

مـردان مؤثر باشـد.

مکانیسم عمل
عمـده  طـور  بـه  سـلنيوم  آنتي اکسـيداني  فعاليـت 
بـه علـت نقـش آن در سـاخت و عملكـرد گلوتاتيـون 
پراکسـيدازهاي وابسـته به سـلنيوم )GSHPx( مي باشد. 
از  را  کاهنـده  معادل هـاي  پراکسـيدازها  گلوتاتيـون 
تـا هيدروپراکسـيدازها  اسـتفاده مي کننـد  گلوتاتيـون 
را سـم زدايي کننـد. 4 گلوتاتيـون پراکسـيداز مختلـف 
بـدن  سـلول هاي  اغلـب  در   1-GSHPx دارد.  وجـود 
GSHPx- به عنـوان  اصـل  )در   2-GSHPx دارد.  وجـود 

GI شـناخته مي شـود( بـه طـور عمـده در سـلول هاي 

يـک   3-GSHPx مي شـود.  يافـت  گوارشـي  مجـراي 
 4-GSHPx .گلوتاتيـون پراکسـيداز خارج سـلولي اسـت
يـک گلوتاتيـون پراکسـيداز هيدروپراکسـيدي متصـل 
بـه غشـا اسـت. GSHPx-4 بـا عنـوان هيدروپراکسـيد 
مي شـود.  خوانـده  نيـز   PHGPx يـا  فسـفوليپيد 
GSHPx-4 مي توانـد هيدروپراکسـيدهاي فسـفوليپيدي 

را سـم زدايي کنـد و در نتيجـه بـه همـراه دي ـ آلفـا 
غشـاها  بـه  اکسـيداتيو  آسـيب  مانـع  توکوفـرول  ـ 
خـارج  پراکسـيداز  گلوتاتيـون   ،3-GSHPx مي شـود. 
سـلولي، پراکسـيدهاي موجـود در مايـع خارج سـلولي 
را حـذف مي کنـد. گلوتاتيـون پراکسـيدازها، پراکسـيد 
هيدروژن و هيدروپراکسـيدهاي مشـتق از اسـيد چرب 
آنتي اکسـيداني  نقـش  ايـن  مي کننـد.  سـم زدايي  را 
ايـن آنزيم هاسـت. بـا ايـن حـال، مطالعه ي اخير نشـان 
نقش هـاي  فعـال  اکسـيژن  گونه هـاي  کـه  مي دهـد 
مهمـي در فرآيندهـاي انتقـال سـيگنال برعهـده دارند.
بنابرايـن، بـا اثر بـر غلظـت گونه هاي اکسـيژن فعال در 
سـلول ها، گلوتاتيـون پراکسـيدازها ممكن اسـت داراي 

نقش هـاي تنظيمـي در انتقـال پيام باشـند.
علـت  بـه  مي توانـد  سـلنيوم  آنتي اکسـيداني  فعاليـت 
بـه  نقـش آن در تيوردوکسـين ردوکتازهـاي وابسـته 
سـلنيوم باشـد. ايـن آنزيم هـا، پيوندهاي دي سـولفيدي 
داخـل مولكولـي را احيـا کـرده و اسيدآسـكوربيک را 
مجـدداً از دهيدروآسـكوربيک اسـيد توليـد مي کننـد. 
تيوردوکسـين ردوکتازهـا مي تواننـد همچنيـن تنظيـم 
قـرار  تأثيـر  تحـت  را  مختلفـي  فاکتورهـاي  احيايـي 
)آنزيمـي  ردوکتـاز  ريبونوکلئوتيـد  شـامل  کـه  دهنـد 
دئوکسـي  بـه  را  دي فسـفات ها  ريبونوکلئوزيـد  کـه 
مي کنـد(،  تبديـل  دي فسـفات ها  ريبونوکلئوزيـد 
گيرنـده ي گلوکوکورتيكوئيـد و فاکتورهـاي رونويسـي 

مي باشـند.  NF-KappaB و   1-AP

بــه نظــر مي رســد کــه کمبــود ســلنيوم باعــث 
افــت اثــر اجــزاي مختلــف سيســتم ايمنــي مــي 
شــود. در انســان ها، کمبــود ســلنيوم بــا کاهــش 
در  اســت.  همــراه   IgM و   IgG تيترآنتي بــادي 
ــش  ــث کاه ــلنيوم باع ــود س ــي، کمب ــاي حيوان مدل ه
ــي  ــت ضدکانديداي ــش فعالي ــل، کاه ــت نوتروفي فعالي
توســط نوتروفيل هــا و افــت ايمنــي ســلولي مي شــود. 
افزايــش  باعــث  انســان ها  در  ســلنيوم  مكمــل 
 )Natural killer cell( فعاليــت ســلول کشــنده طبيعــي

سلنیوم یک عنصر کمیاب ضروری 
در تغذیه انسان ها و حیوانات 

است. این ماده در دفاع در مقابل 
مسمومیت زایی انواع گونه های 

اکسیژن فعال، در تنظیم متابولیسم 
هورمون تیروئید و تنظیم 

وضعیت احیای سلول ها شرکت 
دارد.
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ــم  ــي تنظي ــرات احتمال ــود. اث مي ش
ــي  ــه خوب ــلنيوم ب ــط س ــي توس ايمن
شــناخته شــده نيســتند. فعاليــت 
آنتي اکســيداني ســلنيوم مي توانــد 
داراي نقش هــا و شــايد يــک اثــر 
اصلــي در بيــن ايــن اثــرات محتمــل 
ــه  ــر بديهــي اســت ک ــن ام باشــد. اي
ســلنيوم احتمــاالً در تقويــت ايمنــي 
ــد  ــه مي توان ــت ک ــر اس ــلولي مؤث س
ــان  ــي بي ــم افزايش ــت تنظي ــه عل ب
ــا  ــن -IL( 2-2( ب ــده اينترلوکي گيرن
گرايــش بــاال بــه ســلول T باشــد کــه 
ــراي افزايــش پاســخ هاي  وســيله اي ب
ــب  ــن موج ــت، همچني ــلول T اس س
از  ناشــي  آســيب  از  پيشــگيري 
ــلول هاي  ــه س ــيداتيو ب ــترس اکس اس
ايمنــي مي شــود. ايمنــي ســلولي 
اثــرات  مي توانــد  يافتــه  افزايــش 
تحريكــي ممكــن ســلنيوم را درتوليــد 
آنتي بــادي توجيــه کنــد. فعاليــت 
ــه  ــد ب ــلنيوم مي توان ــرطاني س ضدس
علــت فعاليــت آنتي اکســيداني آن 
ــن عنصــر در  ــي اي ــن تواناي و همچني

ــد. ــي باش ــش ايمن افزاي
مشـاهده شـده اسـت کـه در شـرايط 
در  را  آپوپتـوز  سـلنيوم   ،in vitro

سـلول هاي تومـور افزايـش مي دهـد، 
قدرت کشـتن در ماکروفاژهـا افزايش 
يافتـه و در مقابـل آسـيب اکسـيداتيو 
ايجـاد  مقاومـت   in vitro در   DNA

نشـان  حيوانـي  مطالعـات  مي کنـد. 
مي توانـد  سـلنيوم  کـه  مي دهنـد 
فعاليـت ضدآنژيوژنيک داشـته باشـد. 
فعاليـت  بـراي  احتمالـي  مكانيسـم 
ضدآنژيوژنيـک سـلنيوم، اثـر مهـاري 
رشـد  فاکتورهـاي  بيـان  بـر  آن 
اسـت.  )VEGFs( عروقـي  اندوتليـال 

مطالعـات  بعضـي  در  مـورد  ايـن 
حيواني مشـاهده شـده است. مشاهده 
شـده اسـت کـه سـلنيوم، در کشـت 
سـلولي، فعاليـت ژالتينوليتيـک متالو 
پروتئينـاز ـ MMP( 2-2( ماتريكـس 

مي کنـد. مهـار  را 
اپيدميولوژيكـي  مطالعـات  بعضـي 
ارتبـاط  يـک  کـه  مي دهنـد  نشـان 
معكـوس بيـن بيمـاري  عـروق کرونر 
قلـب و دريافـت سـلنيوم وجـود دارد. 
آتروژنيـک  ضـد  احتمالـي  فعاليـت 
سـلنيوم بـا فعاليـت  آنتي اکسـيداني 
گلوتاتيـون  اسـت.  مرتبـط  آن 
پراکسـيداز  ليپوپروتئيـن بـا چگالـي 
اکسيداسـيون  از  را   )LDL( پائيـن 
محافظـت مي کنـد. به نظر مي رسـد 
LDL اکسـيد شـده يک عامـل حتمي 

در آتروژنـز باشـد. سـلنيوم مي توانـد تجمـع پالکتـي را 
کاهـش دهـد و کمبود آن موجـب تراکم ليپوپراکسـيد 

مـي گـردد.
سـنتز  در  نقـص  باعـث  ليپوپراکسـيدازها 
پروستاسـيكلين ها مي شـوند و سـنتز ترومبوکسـان را 
ارتقـا مـي دهنـد کـه مي توانـد باعـث افزايـش تجمـع 

گـردد. پالکتـي 
نشــان داده شــده اســت کــه ســلنيوم بــر ضد اثــر برخي 
ــوم و آرســنيک عمــل  ــزات ســمي شــامل کادمي از فل
ــر  ــوم ب ــد کادمي ــي رش ــر تحريك ــلنيوم اث ــد. س مي کن
 in vitro روي اپي تليــوم پروســتات انســان را در شــرايط
مهــار مي کنــد. مكانيســم عمــل آنتاگونيســتي ســلنيوم 
ــاي  ــمي و زنوبيوتيک ه ــزات س ــي از فل ــد انواع ــر ض ب
ديگــر ناشــناخته اســت. يــک احتمــال ايــن اســت کــه 
ــا  ــال ب ــاي غيرفع ــاد کمپلكس ه ــث ايج ــلنيوم باع س
ــرات  ــت اث ــن اس ــلنيوم ممك ــود. س ــواد مي ش ــن م اي
افزاينــده  ي بــاروري بــراي مــردان داشــته باشــد. 
فســفوليپيد هيدروپراکســيد گلوتاتيــون پراکســيداز 
ــش آنتي اکســيداني آن در  ــر نق ــالوه ب )GSHPx -4( ع
ــاختار  ــظ س ــه نظــر مي رســد مســئول حف اســپرم،  ب

اســپرم، حداقــل در اســپرم مــوش باشــد.

فارماکوکینتیک
اشــكال مختلفــي از مكمــل ســلنيوم وجــود دارد کــه 
شــامل مخمــر داراي ســلنيوم بــاال، ال ـ ســلنومتيونين، 
مي باشــند.  ســلنيت  ســديم  و  ســلنات  ســديم 
ــاال داراي ال ـ ســلنومتيونين در  ــا ســلنيوم ب مخمــر ب
ــا  ــر ب ــود در مخم ــاي موج ــت. پروتئين ه پروتئين هاس
ــک  ــي در روده ي کوچ ــورت آنزيم ــاال به ص ــلنيوم ب س
ــا آمينواســيدها، اليگوپپتيدهــا و ال  هضــم مي شــوند ت
ــلنومتيونين   ــد. ال ـ س ــاد کنن ــلنومتيونين  را ايج ـ س
به صــورت کارآمــد از روده ي باريــک بــه واســطه ي 
ــن  ــذب ال ـ متيوني ــم ج ــابه مكانيس ــمي مش مكانيس
طريــق  از  ســلنومتيونين  ـ  ال  مي شــود.  جــذب 
ــي  ــود، جاي ــل مي ش ــد منتق ــه کب ــدي ب ــان وري جري
ــتخراج  ــيت ها اس ــط هپاتوس ــي از آن توس ــه بخش ک
ــون  ــردش خ ــط گ ــده توس ــدار باقي مان ــود و مق مي ش

ــردد. ــل مي گ ــدن منتق ــاي ب ــاير بافت ه ــه س ب
ال ـ سـلنومتيونين وارد منبـع ذخيـره ال ـ متيونين در 
سـلول هاي کبـدي و سـلول هاي ديگـر بدن مي شـود و 
در سرنوشـت متابوليكـي مشـابه ال ـ متيونيـن سـهيم 
سولفوراسـيون  ترانـس  مسـير  توسـط  تـا  مي شـود 

گردد. متابوليـزه 
ــاخت  ــا و س ــنتز پروتئين ه ــلنومتيونين در س ال ـ س
ســلنو ـ آدنوزيــل متيونيــن )فــرم ســلنيومي S ـ 
آدنوزيــل متيونيــن يــا SAMe(، هوموسلنوسيســتئين و 
ــم  ــد. متابوليس ــي کن ــرکت م ــتئين ش ال ـ سلنوسيس
ــا ال  ــاص ب ــوارد خ ــي م ــتئين در بعض ال ـ سلنوسيس
ـ سيســتئين متفــاوت اســت. ال ـ سينوسيســتئين 
ــه  ــاز ب ــا لي ــتئين بت ــم سلنوسيس ــطه ي آنزي ــه واس ب
هيــدروژن  مي شــود.  تبديــل  ســلنيد  هيــدروژن 
ســلنيد مي توانــد از طريــق سلنوفســفات ســنتتاز 
مي توانــد  يــا  شــود  متابوليــزه  سلنوفســفات  بــه 
ــده در ادرار  ــه ش ــاي متيل ــردد. متابوليت ه ــه گ متيل

ال  پيش ســاز  سلنوفســفات  مي شــوند.  ترشــح 
ســلنيوم  يــا  پروتئين هــا  در  سلنوسيســتئين  ـ 
ــده اســت. شــرکت  ــا در RNA انتقال دهن توکلئوزيده
بــا  پروتئين هــا  در  سلنوسيســتئين  ـ  ال  کــردن 
ــرد.  واســطه ي ســريل ترانســفر RNA صــورت مي گي
ــفر RNA را  ــريل ـ ترانس ــنتاز، س ــتئين س سلنوسيس
بــه سلنوسيســتئيل ترانســفر RNA تبديــل مي کنــد. 
تمامــي  در  سلنوسيســتئين  ـ  ال  باقي مانده هــاي 
ــتئيل  ــده از سلنوسيس ــتق ش ــلنوپروتئين هاي مش س

ترانســفر RNA يافــت مي شــوند.
گفتـه  بـاال  در  کـه  به صورتـي  آزاد  متيونيـن  ـ  ال 
اشـكال  مي شـود.  متابوليـزه  و  توزيـع  جـذب،  شـد 
غيرارگانيک سـلنيوم، سلنات و سـلنيت نيز از مجراي 
مي شـوند.  جـذب  کارآمـدي  صـورت  بـه  گوارشـي 
جـذب بخشـي از ايـن اشـكال غيرارگانيـک بيش تر از 

اسـت.  %50
سـلنات يـا سـلنيت از طريـق جريـان وريـدي به کبد 
منتقـل مي شـوند. بخشـي از آن توسـط سـلول هاي 
طريـق  از  آن  بقيـه ي  و  مي شـود  اسـتخراج  کبـدي 
بـه سـلول هاي مختلـف  جريـان خـون سيسـتميک 
بـدن مي رسـند. در درون سـلول ها، ايـن نمک هـاي 
غيرارگانيـک بـه سـلنيد هيـدروژن تبديل مي شـود و 
متابوليسـم بيشـتر سـلنيد هيـدروژن در بـاال توضيح 

داده شـده اسـت.
ــح  ــم ترش ــطه ي تنظي ــه واس ــلنيوم ب ــتاز س هوموس
آن توســط کليه هــا صــورت مي گيــرد. هنگامــي 
ترشــح  يابــد،  افزايــش  ســلنيوم  دريافــت  کــه 
ادراري متابوليــت ســلنيد نيــز افزايــش مي يابــد. 
در دريافت هــاي بســيار بــاالي ســلنيوم، اشــكال 
فــرار آن از طريــق بــازدم دفــع مي شــوند. بــوي 
ــير  ــوي س ــبيه ب ــازدم ش ــود در ب ــرار موج ــكال ف اش
ــور  ــه ط ــلنيوم ب ــحي س ــاي ترش ــت. متابوليت ه اس
عمــده متابوليت هــاي متيلــه ي ســلنيد هســتند. 
و  متي ســلنول  اصلــي،  ادراري  متابوليت هــاي 
تري متيــل ســلونيوم هســتند. ســلنيوم ترشــح شــده 
ــل  ــكل دي متي ــه ش ــده ب ــور عم ــه ط ــس ب در تنف

ــت. ــلنيد اس س

اندیکاسیون و کاربرد
دريافـت کم سـلنيوم از رژيـم غذايي بـا افزايش خطر 
بعضـي کارديوميوپاتي هـا، بيمـاري ايسـكميک قلب و 
در کل بيمـاري قلبـي -عروقـي مرتبـط اسـت. جذب 
بـروز بعضـي سـرطان ها  افزايـش  بـا  کـم همچنيـن 
شـامل سـرطان پروسـتات، ريـه، کولورکتـال، معده و 
پوسـت مرتبـط اسـت. مكمـل سـلنيوم ايـن خطرات 
را در بعضـي جوامـع کاهـش مي دهـد. نظـر مخالفـي 
سـلنيوم  مكمـل  مي دهـد  نشـان  کـه  دارد  وجـود 
مي توانـد در بعضـي افـراد، بـروز بعضـي ازسـرطان ها 
را افزايـش دهد. سـطوح بـاالي سـلنيوم در اين اواخر 
بـا افزايـش خطـر ديابـت و مرگ و ميـر باالتـر همراه 

اسـت. بوده 
بـه  را  مسـموميت  سـلنيوم،  درمانـي  باريـک  طيـف 
احتمالـي واضـح در بعضـي افـراد تبديل کرده اسـت. 
گفتـه مي شـود سـلنيوم اثـرات مفيـدي در افزايـش 

ايمنـي در  شـرايط in vitro، در مطالعـات حيوانـي 
سـالم  عملكـرد  بـراي  مـاده  ايـن  دارد.  انسـاني  و 
ايمنـي بـدن الزم اسـت. همچنيـن مي توانـد فوايـد 
ضدالتهابـي داشـته باشـد و در بعضـي افـراد مبتـال 
بـه آرتريـت روماتوئيـد مفيد باشـد. سـلنيوم توانايي 
سـم زدايي بعضي فلـزات و زنوبيوتيک ها را داراسـت. 
بـه نظـر مي رسـد سـلنيوم نقـش مهمـي در حفـظ 
مكمـل  بنابرايـن  دارد،  اسـپرم  سـلول هاي  بقـاي 
نابـارور کمک کننـده  مـردان  در  سـلنيوم مي توانـد 

. شد با
شـواهد بسـيار مقدماتـي وجـود دارنـد کـه نشـان 
بـاالي سـلنيوم ممكـن اسـت  مي دهنـد، دوزهـاي 
بـه ميـزان نسـبتا کمـي باعـث افزايـش وزن شـوند. 
اين کـه سـلنيوم مانـع سـفيد شـدن مـو مـي شـود 

فقـط در حـد بيـان اسـت.

موارد منع مصرف 
مصرف سـلنيوم در افراد مبتال به حساسـيت نسـبت 
بـه هريـک از اجـزاي محصـوالت حـاوي سـلنيوم، 

اسـت. ممنوع 

موارد احتیاط
زنـان باردار و مادران شـيرده بايد از مصرف سـلنيوم 
بيـش از حـد RDA )60 و 70 ميكروگـرم روزانـه، 

به ترتيـب( اجتنـاب کننـد.

عوارض جانبي
دريافت سـلنيوم بـه ميزان کمتـر از 900 ميكروگرم 
روزانـه )بـراي بالغيـن( بعيـد اسـت کـه باعـث بروز 
عـوارض جانبي شـود. مصـرف طوالني مدت سـلنيوم 
بـا مقاديـر 1000 ميكروگـرم )يـا 1 ميلي گـرم( يـا 
بيشـتر در روز مي توانـد باعـث ايجاد عـوارض جانبي 

گردد.
شــده  گــزارش  جانبــي  عــوارض  شــايع ترين 
از ســلنوزيس يــا مســموميت مزمــن ســلنيوم، 
ناخــن  و  مــو  رفتــن  دســت  از  و  شــكنندگي 
مي باشــد. عاليــم ديگــر شــامل راش پوســتي، بويــي 
شــبيه بــه ســير در تنفــس، خســتگي مفــرط، 
اســتفراغ هســتند.  و  تهــوع  تحريــک  پذيــري، 
ــا ســلنيوم  شــايد مشــهورترين مثــال مســموميت ب
ــدود 11  ــد. ح ــده باش ــزارش ش ــال 1984 گ در س
ــک  ــد از شــروع مصــرف مكمــل ســلنيوم، ي روز بع
ــي  ــالمتي خوب ــت س ــه در وضعي ــاله ک زن 57 س
ــد  ــي ش ــزش موي ــه ري ــت، متوج ــرار داش ــم ق ه
ــي  ــاً کچل ــه تقريب ــل ب ــاه تبدي ــول دو م ــه در ط ک
رگه هــاي  وجــود  او همچنيــن  گرديــد.  کامــل 
دســت،  ناخن هــای  از  يكــي  روي  بــر  عرضــي 
همين طــور تندرنــس و تــورم نــوک انگشــتان و 
ترشــح چرکــي از بســتر ناخن هــا را ذکــر مي کــرد. 
ــدند و او  ــر ش ــت وي درگي ــاي دس ــام ناخن ه تم
کل ناخــن انگشــت اول خــود را از دســت داد. 
ــوي  ــتفراغ، ب ــوع، اس ــي از ته ــن دفعات وي هم چني
تنفــس  شــبيه شــير تــرش شــده و افزايــش 
ــي  ــرد. او کم ــه ک ــز تجرب ــرط را ني ــتگي مف خس

نشان داده شده است که سلنیوم 
بر ضد اثر برخی از فلزات سمی 
شامل کادمیوم و آرسنیک عمل 

می کند.

بعــد از گذشــت ســه مــاه از مصــرف قرص هــاي 
ــرف  ــه او مص ــي ک ــه قرص هاي ــت ک ــلنيوم، درياف س
مي کــرده توســط توزيــع  کننــده آن جمــع آوري شــده 
ــاوي ــتباه ح ــه اش ــا ب ــرص ه ــن ق ــه اي ــرا ک  اســت چ
ــه  ــد ک ــرص بودن ــر ق ــلنيوم در ه ــرم س  27 ميلي گ
ــر شــده در برچســب  ــزان ذک ــر از مي ــار بيش ت 182 ب

ــود. محصــول ب
افـراد ديگري کـه اين محصـول را مصرف کـرده بودند، 

مبتال به عاليم مشـابهي شـدند.
ريـزش مـو و تغييـرات ناخـن هـاي دسـت )رگه هـاي 
افقـي، سـياه  شـدن، فقـدان ناخـن( شـايع ترين عاليـم 

بودند. 
مصـرف روزانـه ي 3/20 تـا 6/69 ميلي گـرم از سـلنيوم 
چيـن  در  چينـي  بيمـاران  توسـط   )4  mg ميانگيـن(
باعـث ريـزش مـو و ناخـن، راش پوسـتي، تنفـس بـا 
بـوی سـير، خسـتگي مفـرط، تحريک پذيـري و افزايش 
رفلكس هـا شـد. گـزارش مشـابهي نشـان مي دهـد کـه 
يک مرد 62 سـاله که مكمل سـلنيوم را به فرم سـديم 
سـلنيت دريافـت مي کرده اسـت، بعـد از 2 سـال دچار 
ناخن هـاي ضخيـم و شـكننده و يـک بـوي شـبيه بـه 

سـير در پوسـت خود شـده اسـت.

تداخالت داروها
در مطالعـات بالينـي هيـچ تداخل شـناخته شـده اي با 

هيـچ دارويي وجـود ندارد.

مکمل هاي غذایي
يـد: دريافـت سـلنيوم و يديـد مي توانـد اثر سـينرژيكي 

در درمـان بيماري کاشـين ـ بک داشـته باشـد.
ویتامین C: مصرف هم زمان سـلنيوم و شـكل سـلنيت 

سـلنيوم مي توانـد جذب سـلنيوم را کاهش دهد.
ویتامیـن E: مصـرف ويتاميـن E و سـلنيوم مي توانـد 

باعـث اثـرات مفيد سـينرژيكي شـود.

اوردوز
اوردوز سـلنيوم در مقـاالت عنوان شـده اسـت.)عوارض 

جانبـي را ببينيد(.

دوز و نحوه مصرف
اشـكال در دسـترس مكمل هاي سـلنيوم شـامل مخمر 
بـا سـلنيوم بـاال، ال ـ سـلنومتيونين، سـديم سـلنات و 
سـديم سـلنيت مي باشـند. مقـدار معمـول دوز مصرفي 
سـلنيوم  )به صـورت  ميكروگـرم   200 تـا   50 بيـن 

روز مي باشـد. در  المنتـال( 
Seـ متيـل سلنوسيسـتئين يـک فـرم عمده از سـلنيوم 

اسـت کـه در سـير يافـت مي شـود. ميانگيـن دريافـت 
متحـده درحـدود 100  ايـاالت  در  روزانـه ي سـلنيوم 

ميكروگـرم اسـت.
انجمـن غـذا و تغذيـه انسـتيتو پزشـكي آکادمـي ملـي 
رژيمـي  مقاديـر مجـاز  و   )AI( کافـي  دريافـت  علـوم، 
توصيـه  سـلنيوم  بـراي  را  زيـر   )RDA( شـده  توصيـه 

 : مي کنـد
 انجمـن غـذا و تغذيـه باالتريـن سـطوح قابـل تحمـل 

)UL( بـراي سـلنيوم را توصيـه نمـوده اسـت:
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**UL

)mcg(
*RDA

)mcg(
 مردان

50-14 سال40055
40055<50

 زنان
50-14 سال40055
40055<50

 بارداری
50-14 سال40060

 شیردهی
50-14 سال40070

کم تريــن ســطحي کــه در آن عــوارض 
 )LOAL( جانبــي مشــاهده شــده اســت
بــراي بالغيــن حــدود 900 ميكروگــرم 

ــت.  روزانه اس
DV )ارزش روزانــه( بــراي ســلنيوم، 

ارزش  درصــد  تعييــن  بــراي  کــه 
در  موجــود  مغــذي  مــاده  روزانــه 
برچســب  مكمــل هــاي غذايــي و 
غذاهــا مــورد اســتفاده قــرار مــي 
گيــرد، 70 ميكروگــرم اســت. اســاس 
ــرف  ــلنيوم مص ــراي س ــن DV ب تعيي
و  مطمئــن  روزانــه  غذايــي  رژيــم 
ــي تخمينــي )ESADDI( در ســال  کاف

مي باشــد.  1989

Recommended daily allowance

Upper limit **

بتاکاروتن
Beta-carotene 

ــی  ــوی از کالس ــن عض ــا- کاروت بت
کاروتنوئيد هــا  نــام  بــه  مــواد  از 
ــد  ــن همانن ــا- کاروت ــد. بت می باش
ديگــر کاروتنوئيد هــا  يــک رنگدانــه 
طبيعــی  چربــی  در  محلــول  ای 
ــده در  ــور  عم ــه  ط ــه ب ــت ک اس
 Dunaliella  ( جلبک هــا  گياهــان 
و   )salina ،lDunaliella bardaw

کننــده  فتوســنتز  باکتريهــای 
يافــت می شــود کــه بــه عنــوان 
ــور  ــده ن ــع  کنن ــه جم ــک رنگدان ي

ــمی  ــرات س ــر اث ــم ها را در براب ــن ارگانيس ــت و اي اس
اکســيژن محافظــت مــی نمايــد. کاروتنوئيدهــا  ، پلــی  
ايزوپرنوئيد هايــی هســتند کــه بــه طــور معمــول حــاوی 
ــای  ــترده ازبانده ــتم گس ــک سيس ــن و ي ــم کرب 40 ات
ــانه ی  ــوال نش ــا معم ــند. آنه ــه می باش ــه کونژوگ دوگان
داخلــی  نشــان مــی دهنــد و بــه کــرات حــاوی يــک يــا 
ــه  ــای کونژوگ ــای زنجيره ه ــوی درانته دو ســاختار حلق
ــاختار  ــک س ــن دارای ي ــا- کاروت ــتند. بت ــود هس ی خ
ــود  ــه خ ــره ی کونژوگ ــای زنجي ــر انته ــوی  در ه حلق

می باشــد. 
مســئول  اصلــی  رنگدانه هــای   ، کاروتنوئيدهــا  
رنگ هــای قرمــز، نارنجــی ، زرد و ســبز ســبزيجات 
ــگ  ــئول رن ــن مس ــا- کاروت ــند. بت ــا می باش ــوه ه و مي

ــت. ــج اس هوي
ــن،  ــن ، ليكوپ ــا- کاروت ــراه آلف ــه هم ــن ب ــا- کاروت بت
لوتئيــن، زئاگزانتيــن و بتــا- کريپتوگزانتيــن مهــم 
ــد.  ــه شــمار مــی رون ــی ب تريــن کاروتنوئيدهــای غذاي
ســه کاروتنوئيــد آلفــا- کاروتــن، بتــا- کاروتــن و 
بتــا- کريپتوگزانتيــن پيــش ســازهای رژيمــی رتينــول 
)رتينــول  تمــام – ترانــس ، ويتاميــن A( مــی باشــند.

در مجمــوع ايــن کاروتنوئيدهــا بــه نــام کارتنوئيدهــای 
پيــش ويتاميــن A يــا پــرو ويتاميــن A ناميده می شــوند. 
کاروتنوئيدهــای رژيــم غذايــی کــه بــه رتينــول تبديــل 
نمــی شــوند )لوتئيــن ، زئاگزانتيــن ، ليكوپــن( اشــاره به 

کاروتنوئيدهــای غيــر پيــش ويتاميــن A دارد.
ــا-  ــورت بت ــه ص ــی ب ــور طبيع ــه ط ــن ب ــا- کاروت بت
کاروتــن - تمــام - ترانــس و بتــا- کاروتــن 9- ســيس 
وجــود دارد. مقاديــر کمتــر بتــا- کاروتــن 13 – ســيس 
ــن  ــا- کاروت ــه طــور طبيعــی يافــت می شــود. بت ــز ب ني
ــنتتيک بــه طــور عمــده  حــاوی بتــا- کاروتــن  س
ــن  ــا - کاروت ــری از بت ــر کمت ــا مقادي ــس ب تمــام - تران
13 - ســيس و حتــی مقاديــر کمتــری از بتــا کاروتــن 
ــب  ــن ترکي ــده تري ــج  عم ــد. هوي ــيس می باش 9- س
حــاوی بتــا - کاروتــن در رژيــم غذايــی اســت. همچنين 
بتــا - کاروتــن در بروکلــی ، اســفناج و برگ هــای ســبز 
ــک  ــوان ي ــه عن ــه ب ــل ک ــت می شــود. روغــن نارگي ياف
ــی  ــود  ، غن ــتفاده می ش ــی اس ــده ی غذاي ــگ دهن رن
ــت.  ــن اس ــا - کاروت ــن آلف ــن و همچني ــا - کاروت از بت
دريافــت روزانــه ی بتــا - کاروتــن در رژيــم آمريكايــی ار 
1/3 تــا 2/9 ميلــی گــرم در روز متغيــر اســت. مصــرف 
ــبزيجات  در  ــا و س ــوه ه ــتر از مي ــا بيش ــهم ي ــج س پن
روز کــه توســط شــماری از آژانس هــای فــدرال و ديگــر 
ــه  ــرطان توصي ــی س ــه  مل ــامل مؤسس ــازمان ها ش س
می شــود، روزانــه 3 تــا 6 ميلــی گــرم  بتــا - کاروتــن را 

تاميــن مــی نمايــد. 
ــه شــمار  بتــا - کاروتــن يــک مــاده مغــذي ضــروری ب
ــذي  ــاده مغ ــک م ــی ي ــن از زمان ــا- کاروت ــي رود. بت م
ضــروری گرديــد کــه دريافــت روزانــه ی رتينــول 
)ويتاميــن A( ناکافــي بــود. واضــح نيســت کــه آيــا بتــا- 
ــالوه  ــان ها ع ــی در انس ــل بيولوژيك ــچ عم ــن هي کاروت

ــن A دارد. ــرای ويتامي ــازی ب ــش س برپي
شــواهدی وجــود دارد کــه ممكــن اســت بتــا- کاروتــن 
ــرد  ــز عملك ــه ج ــان ب ــه انس ــدی در تغذي ــش مفي نق
پيــش ويتاميــن A ايفــا  کنــد . بتــا - کاروتــن حداقــل 
in vitro دارای فعاليــت آنتی اکســيدانی  در شــرايط 

بــوده و ممكــن اســت ارتباطــات داخــل ســلول را 
افزايــش داده و همچنيــن ممكــن اســت فعاليت هــای 
تنظيــم کننــده ايمنــی و ضــد ســرطانی در موقعيــت 
هــاي مشــخص داشــته  باشــد. بــا ايــن حــال مدرکــي 
بــرای  نقــش بــی ماننــد  آن در تغذيــه ی انســان بــه 
صــورت عملكــرد پيــش ويتاميــن  A تــا امــروز اثبــات 

نشــده اســت.
ــا از  ــر کاروتنوئيده ــن و ديگ ــا- کاروت ــذب بت ــازده ج ب
ــل  ــن دلي ــه اي ــت. ب ــر اس ــيار متغي ــی بس ــع غذاي مناب
تبديــل  بــرا ی  فاکتــور عــددي عمومــي  تعييــن 
 A بــه ويتامين  A کاروتنوئيدهــای پيــش ســاز ويتاميــن
مشــكل می باشــد. در حــال حاضــر دو سيســتم واحــدی 
وجــود دارد کــه مــورد اســتفاده قــرار مي گيرنــد و موافق 
ــا يكديگــر نيســتند و باعــث ســردرگمی مــي شــوند.  ب
ــا ــر ب ــی( براب ــن الملل ــد بي ــتم اولIU 1 )واح  در سيس
 6 /0ميكروگــرم بتــا - کاروتــن تمــام- ترانــس يــا 
ــر  ــای ديگ ــوط کاروتنوئيده ــرم از مخل ــرو گ 1/2 ميك
پيــش ويتاميــن A می باشــد. درايــن سيســتم کــه 
ــراي برچســب گــذاری تغذيــه ای اســتفاده می شــود،  ب
 5000  IU معــادل  کاروتــن  بتــا-  گــرم  ميلــی   3 
  A ويتاميــن IU 5000 امريــكا بــرای RDA .می باشــد
ــه جــاي  ــول )RE( ب ــادل رتين اســت. سيســتم دوم  مع
واحــد بيــن المللــي اســت.  در سيســتم دوم 1 معــادل 
رتينــول )RE( بــه صــورت يــک ميكــرو گــرم از رتينــول 
تمــام- ترانــس )ويتاميــن A ( ، شــش ميكروگــرم از بتــا 
ــاير  ــرم از س ــا 12 ميكروگ ــس ي ــام- تران ــن تم - کاروت
ــف می شــود .  ــن A تعري ــای پيــش ويتامي کاروتنوئيده
ــن تمــام-  ــا کاروت در سيســتم اول دو ميكــرو گــرم  بت
ــول  ــک ميكروگــرم رتين ــادل ي ــه صــورت مع ــس ب تران
ــتم دوم ،  ــردد. در سيس ــف می گ ــس تعري ــام – تران تم
شــش ميكروگــرم بتــا کاروتــن تمــام- ترانــس رژيمــي 
ــول  ــرم رتين ــک ميكروگ ــادل ي ــه ای مع ــر تغذي از نظ
تمــام – ترانــس لحــاظ می شــود. واضــح اســت ايــن دو 
سيســتم موافــق يكديگــر نمی باشــند.  در هــر مــوردی 
کــه کاروتــن تمــام – ترانــس در مكمل هــای تغذيــه ای 
يافــت می شــود ، مــي بايســت بــر اســاس سيســتم اول 
تبديــل گــردد. دو ميكروگــرم کاروتــن تمــام - ترانــس 
معــادل 1 ميكروگــرم رتينــول تمــام- ترانــس )ويتاميــن 

ــود. ــاظ می ش ــا IU 3/33 لح A( ي
 عملکرد 

فعاليــت  دارای  کاروتــن  بتــا  اســت  ممكــن 
ــن ممكــن اســت دارای  آنتی اکســيدانی باشــد. همچني
فعاليت هــای تنظيــم کننــده ايمنــی ، ضــد ســرطانی و 

آنتــي آتروژنيــک در بعضــی مــوارد باشــد.
 BOLD

 in مشــخص شــده اســت کــه بتــا – کاروتــن در شــرايط
vitro دارای فعاليــت آنتی اکســيدانی اســت. همچنيــن 

مــی  غيرفعــال  را   )1O2( اتمــی  تــک  اکســيژن  
ســازد، راديكال هــاي پراکســيل را پاکســازي نمــوده و 
پراکسيداســيون ليپيدهــا را مهارمــی کنــد. مكانيســم 
فعاليــت آنتی اکســيدانی بتــا - کاروتــن بــه طــور 
ــا  ــات ام ــناخته نشــده اســت. برخــي مطالع واضــح ش
نــه همــه آنهــا نشــان دهنــده تفــاوت در فعاليــت هــاي 
ايزومرهــای بتــا- کاروتــن در شــرايط in vitro هســتند. 
يــک مطالعــه نشــان داد کــه بتــا - کاروتــن 9 - ســيس 

، يــک شــكل طبيعــی بتــا کاروتــن، از متيــل لينولئــات 
در برابــر اکسيداســيون، مؤثرتــر  از بتــا - کاروتــن 
ــن وجــود ،  ــا اي تمــام - ترانــس محافظــت می کنــد. ب
يــک مطالعــه ديگــر نمايــان ســاخت کــه بتــا - کاروتن 
9- ســيس و بتــا -کاروتــن تمــام - ترانــس  دراثــرات 
ــيميايی  ــانس ش ــط لومينس ــه توس ــيدانی ک آنتی اکس
نوتروفيــل افزايــش يافتــه انســان ارزيابــی شــده 
ــن دارای  ــا - کاروت ــا بت ــه آي ــد. اينك ــادل ان اســت، مع
 in vivo ــرايط ــه در ش ــل توج ــيدانی قاب ــر آنتی اکس اث
ــن  ــج حاصــل از چندي می باشــد، واضــح نيســت . نتاي
ــت  ــا ی فعالي ــود در معيار ه ــاني بهب ــه ی انس مطالع
آنتی اکســيدانی ) کاهــش اکسيداســيون LDL القــا 
 DNA  شــده توســط مــس ، کاهــش شكســت زنجيــره
ــن  اکســيد شــده در لنفوســيت ها  و بازهــاي پيريميدي
، کاهــش ســطوح پراکســيد ليپيــدی ســرم ، کاهــش 
ــد ســرم ،  ــون دی آلدهي ــس ، کاهــش مال ــان تنف پنت
افزايــش فعاليــت سوپراکســيد ديســموتاز- مــس/ روی 
ــا-  ــت بت ــه درياف ــرادي ک ــون( در اف ــز خ ــلول قرم س
کاروتــن بااليــي دارنــد، را نشــان مــي دهــد. مطالعاتــی 
کــه در آنهــا ســطوح نســبتا پاييــن تــا متوســط بتــا- 
ــر  ــچ تغيي ــر هي ــت، بيانگ ــده اس ــتفاده ش ــن اس کاروت
يــا تغييــرات متناقــض در فعاليــت آنتی اکســيدانی 
اســت. در يــک مطالعــه مشــخص شــد کــه بــا تجويــز 
بتــا- کاروتــن بــه افــراد دچــار سيســتيک فيبروزيــس 
، مالــون دی  آلدئيــد ســرم کاهــش  مــی يابــد. 
ــه   اســترس  ــرايطي ک ــن اســت در بعضــی از ش ممك
ــت  ــن فعالي ــا کاروت ــد، بت ــي ياب ــيداتيوافزايش م اکس
آنتی اکســيدانی داشــته  باشــد. رتينــول دارای فعاليــت 
آنتی اکســيدانی کمــي اســت. بنابرايــن ، فعاليــت 
ــرايط  ــن  در ش ــا- کاروت ــيدانی بت ــی آنتی اکس احتمال
ــت. ــول اس ــه رتين ــل آن ب ــه ای از تبدي in vivo نتيج

ــر  ــن دارای اث ــا - کاروت ــه بت ــت ک ــده اس ــخص ش مش
ــالم  ــردان س ــد. در م ــی می باش ــده ايمن ــم کنن تنظي
ــرم در  ــي گ ــن )15 ميل ــا - کاروت ــيگاری، بت ــر س غي
ــا،  ــيت ه ــان مونوس ــد بي ــارزي درص ــور ب ــه ط روز( ب
ــق بافتــی عمــده ی  مولكــول کالسII  کمپلكــس تطاب
HLA-DR را افزايــش مــي دهــد، تــا بيــان مولكول هــای 

اتصالــی مولكــول-1 اتصالــي داخــل ســلول  و آنتــی ژن 
ــا عملكــرد لوکوســيت را افزايــش  دهــد و  -3 مرتبــط ب
ــه خــارج  ــا ب ــور )TNF( – آلف ترشــح  فاکتورنكــروز توم
افزايــش  خــون  مونوســيت های  توســط  را  ســلول 

می دهــد.
ــنده ی  ــلول کش ــت س ــن فعالي ــا - کاروت ــل  بت مكم
ــا  ــد ت ــش می ده ــن ، افزاي ــردان مس ــی را درم طبيع
ــالم  ــردان س ــا را در م ــه ميتوژن ه ــيتی ب ــخ لنفوس پاس
ــيت  CD4 را در  ــش داده و شمارلنفوس ــيگاري افزاي س
بعضــی افــراد دچــار AIDS افزايــش می دهــد . مكانيســم 
فعاليــت احتمالــی تنظيــم کننــده ايمنــی بتــا - کاروتن 
فعاليــت  کــه  می شــود  تصــور  اســت.  ناشــناخته 
احتمالــی تنظيــم کننــده ايمنــی ممكن اســت مســتقل 
ــاز  ــش س ــک پي ــوان ي ــه عن ــن ب ــا - کاروت ــش بت از نق

ــول باشــد. رتين
ــم  ــلول های بدخي ــی از س ــد بعض ــن رش ــا - کاروت بت
انســان را  شــامل ســلول های ســرطانی پروســتات 

ــن  ــد. مكانيســم اي ــی نماي ــار م در شــرايط in vitro مه
عمــل بــه خوبــی شــناخته نشــده اســت. ممكــن اســت 
بتــا - کاروتــن تمايــز ســلولي را افزايــش داده ، موجــب 
تنظيــم کاهشــي گيرنده هــای فاکتــور رشــد اپيدرمــی 
شــود، فعاليــت آدنيــل ســيكالز را کاهــش دهــد، بيــان 
ــش داده  ــه را افزاي ــده فاصل ــال دهن ــای اتص پروتئين ه
ــا  ــي ايف ــش محافظت ــيداتيو نق ــيب اکس ــر آس و در براب
نمايــد. توانايــی بتــا - کاروتــن در تنظيــم فرآينــد 
ســرطان زايــی، حداقــل در شــرايط in vitro ، تــا حــدي 
ــن  ــت. در اي ــا اس ــه رتينوئيد ه ــل آن ب ــی از تبدي ناش
ــا  ــه شــواهدی وجــود دارد کــه ممكــن اســت  بت زمين
ــه  ــان ب ــتات انس ــلولی پروس ــای س ــن در رده ه - کاروت
ــه  ــه آن )ب ــوط ب ــای مرب ــر متابوليت ه ــول و ديگ رتين

ــردد. ــل گ ــک اســيد( تبدي ــال رتينوئي طــور مث
اپيدميولوژيكــی  ای  مشــاهده  مطالعــه ی  چنديــن 
نشــان دادنــد کــه ارتبــاط معكــوس بيــن دريافــت بتــا 
ــژه  ــه وي ــرطان ها ب ــماری از س ــي و ش ــن رژيم - کاروت
ســرطان ريــه وجــود دارد. مطالعــات مداخلــه ای نقــش 
حفاظتــي بتــا- کاروتــن در برابــر ســرطان ريــه  را تاييــد 
ــا  ــه ای ب ــي مداخل ــت ، دو بررس ــد. در حقيق ــرده ان نك
عنــوان آلفــا - توکوفــرول ،  بتــا - کاروتــن  )ATBC( و 
 ) "finnish" مطالعــه پيشــگيري از ســرطان )مطالعــه ی
و بررســي کارايــی کاروتــن و رتينــول )CARET(، هــردو 
ــل انتظــاری در  ــر قاب ــد کــه افزايــش غي گــزارش کردن
تعــداد مــوارد ســرطان  ريــه  درگروه هايــی کــه مكمــل  
بتــا- کاروتــن را دريافــت کــرده بودنــد، مشــاهده شــد. 
ــد.  ــات  ATBC وCARET ســيگاری بودن ــراد در مطالع اف
ــی  ــت احتمال ــه فعالي ــم  ن ــات، مكانيس ــن مطالع در اي
ضــد ســرطاني بتــا - کاروتــن  بلكــه فعاليــت  احتمالــی 
پروکارســينوژنيک آن حداقــل در افــراد ســيگاري نياز به 
توضيــح دارد. چنديــن توجيــه احتمالــي بــراي توضيــح 
ــنهاد  ــه پيش ــرطان ري ــار س ــل انتظ ــر قاب ــش غي افزاي
ــي  ــن  زمان ــا - کاروت ــت بت ــن اس ــت. ممك ــده اس ش
کــه در غلظــت هــاي بــاال در يــک محيــط اکســيداتيو 
ماننــد ريــه افــراد ســيگاري در مرحلــه پيشــرفته فرآيند 
نئوپالســتيک وجــود دارد، بــه عنــوان يک پرواکســيدان 

عمــل کنــد.
)بتــا - کاروتــن ممكــن اســت در پيشــگيری از ســرطان 
ــا در  ــل ي ــداوم  وقب ــور م ــه ط ــه ب ــی ک ــه در صورت ري
ــه ی پيشــرفت   ــن و مراحــل اولي ــای آغازي ــن فاز ه حي
بيمــاری اســتفاده شــود، مؤثــر باشــد.( مشــخص شــده 
اســت کــه مكمــل بتــا - کاروتــن در مهارجــذب 
کاروتنوئيــد لوتئيــن  کــه ممكــن اســت دارای فعاليــت 
پيشــگيری شــيميايی باشــد موثــر اســت. بتــا- کاروتــن 
ممكــن اســت دارای يــک اثــر ســرطان زايــی هــم زمــان 

نيــز باشــد.
ــه   ــن در ري ــا - کاروت ــه بت ــت ک ــده اس ــاهده ش مش
مــوش اثــرات تقويــت کننــده درفــاز I آنزيم هــای 
فعــال کننــده ســرطان زا شــامل فعــال کننــده هيــدرو 
کربن هــای آروماتيــک چنــد حلقــوی )PAHs( دارد . 
ــن  ــا - کاروت ــا ی اکســيداتيو  بت ــت متابوليت ه در نهاي
ممكــن اســت انتقــال ســيگنال رتينوئيــد را کاهــش و 
ســرطان زايــی را افزايــش دهند. مكانيســم اثــر احتمالی 
بتــا - کاروتــن در افزايــش ســرطان ريــه در ســيگاری ها 
معمــا باقــی مانــده اســت. عقيــده ی کلــی ايــن اســت 

بتا کاروتن همانند دیگر 
کارتنوئیدها یک رنگدانه ای 

محلول در چربی طبیعی است که 
به طور عمده در گیاهان جلبک ها 
و باکتری های فتوسنتز کننده 
باعث می شود که به عنوان یک 
رنگدانه جمع کننده نور است. 
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ــا-  ــا فعاليــت پرواکســيداني بت ــر مرتبــط ب ــن اث کــه اي
کاروتــن يــا متابوليت هــای اکســيداتيو بتــا- کاروتــن در 
زمينــه فشــار افزايــش يافتــه ی اکســيژن در ريه هــای 

ــد. ــيگاری می باش ــراد س اف
ممكــن اســت بتــا - کاروتــن دارای فعاليــت ضــد 
ســرطاني در مــورد ســرطان پروســتات باشــد. در 
مطالعــه ی ســالمت پزشــكان مشــخص شــد کــه 
مردانــی کــه ســطح پايــه ی بتــا - کاروتــن پايينــی در 
آغــاز مطالعــه داشــتند، زمانــی کــه مكمــل 50 ميلــی 
ــت  ــان درياف ــک روز در مي ــن را ي ــا – کاروت ــی بت گرم
کردنــد ، خطــر پيشــرفت ســرطان پروســتات در آنهــا 
ــد  ــر ض ــن اث ــی اي ــم احتمال ــت. مكانيس ــش ياف کاه
ــم های  ــرور در مكانيس ــت. م ــخص اس ــرطانی نامش س
ــي ضــد ســرطاني در موقعيــت هــاي  فعاليــت  احتمال
ــه  ــن ب ــا- کاروت ــب اســت: بت ــن ترتي ــه اي مشــخص ب
مــي  تبديــل  رتينوئيد هــا  بــه  متابوليكــي   طــور 
ــز  ــا تماي ــط ب ــای مرتب ــان ژن  فاکتوره ــه بي ــود ک ش
و تكثيــر ســلولي را توســط رتينوئيــک اســيد تنظيــم 
ــت  ــن اس ــن ممك ــا - کاروت ــن بت ــد. همچني می کنن
ــزه  ــا را متابولي ــه گزنوبيوتيک ه ــی ک ــت آنزيم هاي فعالي
ــخص  ــالوه مش ــه ع ــد. ب ــم نماي ــد ، تنظي ــی کنن م
ــای  ــطح آنزيم ه ــا س ــه کاروتنوئيده ــت ک ــد ه اس ش
ــفرار  ــون S - ترانس ــل گلوتاتي ــازII از قبي ــم زدای ف س
ــش  ــيداز را افزاي ــون پراکس ــو )GST-mu( و گلوتاتي م
می دهــد. همچنيــن احتمــاال ممكــن اســت بتــا 
ــد.  ــا نماي ــی  ايف ــم ايمن ــی در تنظي ــن نقش - کاروت
فعاليــت احتمالــی آنتــی  اکســيدانی آن ممكــن اســت 
 DNA در نتيجــه  پيشــگيری از آســيب اکســيداتيو بــه
ــم  ــن تنظي ــد و همچني ــيون ليپي ــار پراکسيداس و مه
ــای داخــل  ــت احي ــه وضعي ــای حســاس ب ــان ژن ه بي
ســلول باشــد کــه ممكــن اســت در ســرطانزايی 
دخيــل باشــند. همچنيــن ممكــن اســت بتــا - کاروتــن 
ــه  ــان ژن کونكســين  43 شــود ک ــم بي موجــب تنظي
منجــر بــه القــای اتصــاالت فاصلــه دار  و توانايــی مهــار 
تغييــرات نئوپالســتيک گــردد . در نهايــت ، مشــخص 
ــان  ــات بي ــن  در حيوان ــا - کاروت ــه بت ــت ک ــده اس ش
ــد  ــی نماي ــم م ــاز را تنظي ــم HMG-COA ردوکت آنزي
.همچنيــن  ســنتز آنــدوژن  کلســترول  را مهــار نمــوده 
و در نتيجــه موجــب مهــار تكثيــر ســلولی و تغييــرات 

بدخيــم می شــود.
مطالعــات  از  بعضــی  و  اپيدميولوژيــک  مطالعــات   
ــی  ــاط معكوس ــا ، ارتب ــه ی آنه ــه هم ــه ای و ن مداخل
را بيــن بيمــاری عــروق کرونــر و دريافــت بتــا - 
ــت  ــن اســت فعالي ــد. ممك ــاخته ان ــن مطــرح س کاروت
ــت  ــدي در فعالي ــا ح ــن ت ــا- کاروت ــيدانی بت آنتی اکس
ــرادي  ــل باشــد. اف ــي آتروژنيــک آن دخي ــی آنت احتمال
کــه مكمل هــای بتــا- کاروتــن امــا نــه ليكوپــن ، 
دريافــت مــي کننــد، دارای LDL بــا اکسيداســيون 
کمتــري نســبت بــه گــروه هــاي کنتــرل  هســتند کــه 
از اکسيداســيون خــود بــه خــودی آغــاز شــده از ســلول 

اندوتليــال اســتفاده می کننــد .
فارماکوکینتیک

بــازده جــذب بتــا - کاروتــن بســيار متغيراســت . بــازده 
جــذب بتــا- کاروتــن از هويــج و ديگــر غذاهــای خــام 
حــاوی بتــا - کاروتــن کمتــر از 5% می باشــد. از ســوي 

ديگــر، بــازده جــذب بتــا- کاروتــن از مكمل هــای 
غذايــی حــاوی بتــا - کاروتــن می توانــد 70% يــا 
بيشــتر باشــد. درغذاهــا، بتــا- کاروتــن چــه بــه صــورت 
ــل  ــن نارگي ــال روغ ــور مث ــه ط ــی )ب ــول در چرب محل
ــل  ــس داخ ــمتی از ماتريك ــورت قس ــه ص ــا ب ــز( ي قرم
ســبزيجات يــا ميــوه هــا وجــود دارد. بــرای مثــال ، در 
ــس،  ــس کمپلك ــک ماتريك ــن دري ــا - کاروت ــج ، بت هوي
متشــكل از پلــی ســاکاريد های غيــر قابــل هضــم، پلــی 
ســاکاريد های قابــل هضــم و پروتئيــن  مــي باشــد. تنهــا 
ــن از ماتريكــس در طــی  ــا- کاروت درصــد اندکــی از بت
ــی  ــراي گوارش ــج  از مج ــل هوي ــی از قبي ــور غذاهاي عب

می شــود. آزاد 
بتــا - کاروتــن مكمل هــای غذايــي، روغن هــا يــا 
ــه صــورت حــل شــده در هســته ی ليپيــدی  ــا ب غذاه
ميســل ها ) تشــكيل شــده از نمک هــای صفــراوي 
ــک  ــرای روده ی کوچ ــی ( درمج ــم غذاي ــی رژي و چرب
ــای  ــا نمک ه ــرات ب ــای کالت ــا کمپلكس ه ــند ي می باش
صفــراوي  کونژوگــه را تشــكيل مــی دهنــد. ميســل ها 
بــه  را  بتــا - کاروتــن  و کمپلكس هــای کالتــرات، 
انتروســيت ها تحويــل مــي دهنــد . تمامــی ايزومر هــای 
ــا -  ــس، بت ــام – تران ــن تم ــا- کاروت ــن، بت ــا – کاروت بت
ــيس از  ــن 13 - س ــا- کاروت ــيس و بت ــن 9 – س کاروت
انتروســيت ها  درون  بــه  کوچــک  ی  روده  مجــرای 
ــری  ــيت ها ، کس ــل انتروس ــوند. در داخ ــذب می ش ج
ــيد  ــال اکس ــه رتين ــس ب ــام- تران ــن تم ــا- کاروت از بت
ــپس  ــردد. س ــا می گ ــول احي ــه رتين ــپس ب ــده و س ش
رتينــول جهــت تشــكيل اســتر های رتينيــل اســتريفيه 
ــيس  ــن 9 - س ــد کاروت ــي رس ــر م ــه نظ ــردد. ب می گ
قبــل از رهــا ســازی بــه لنفاتيک هــا بــه شــكل تمــام- 
ــل در  ــی دخي ــم  اساس ــود. آنزي ــره می ش ــس ايزوم تران
اکسيداســيون بتــا – کاروتــن، بتــا کاروتــن 15 ، 15 دی 

اکســيژنازناميده می شــود.
ــه  ــل از انتروســيت ب ــن و اســترهاي رتيني ــا - کاروت بت
ــک آزاد  ــل لنفاتي ــه داخ ــا ب ــيلوميكرون ه ــورت ش ص
ــاده را در قســمت  ــن م ــک اي ــوند. )فارماکوکينتي می ش
ــک  ــن توســط لنفاتي ــا- کاروت ــد.( بت ــن A  ببين ويتامي
ــراي  ــيله ی مج ــه وس ــی ب ــون عموم ــردش خ ــه گ ب
ــو  ــون، ليپ ــان خ ــود. در جري ــل می ش ــيک منتق توراس
ــريد ها  ــری گليس ــده ت ــمت عم ــاز، قس ــن ليپ پروتئي
ــه  ــرده و در نتيج ــز ک ــرون را هيدرولي ــيلو ميك در ش
باقــي مانــده هــاي شــيلوميكرون تشــكيل مــي شــوند. 
ــای E و B48 را  ــاي شــيلوميكرون آپوليپوپروتئين ه بقاي
ــه طــور عمــده  در ســطح خــود حفــظ مــي کننــد و ب
توســط هپاتوســيت ها و در درجــات کمتــر توســط  
ســايربافت ها برداشــت می شــوند. در هپاتوســيت ها ، 
ــا ملحــق مــي شــود.  ــه ليپوپروتئين ه ــن ب ــا - کاروت بت
ــه  ــون ب ــه داخــل خ ــيت ها ب ــن از هپاتوس ــا - کاروت بت
ــن  ــيار پايي ــی بس ــا چگال ــای ب ــكل ليپوپروتئين ه ش
 )LDL( و ليپــو پروتئين هــای بــا چگالــی پاييــن )VLDL(
آزاد می شــود. در پالســما، VLDLs  توســط ليپوپروتئيــن 
ــن در  ــا - کاروت ــوند. بت ــل می ش ــه LDLs تبدي ــاز ب ليپ

ــردد. ــل می گ ــكل LDLs منتق ــه ش ــا ب ــما غالب پالس
اندیکاسیون  و کاربرد

ممكــن اســت بتــا- کاروتــن در برابــر برخــي ســرطان 
هــا در بعضــی از جوامــع نقــش حفاظتــي داشــته 

تقریبا 10-5 درصد محتوای ویتامین 
C میوه های تازه و سبزیجات به شکل 
دهیدروآسکوربیک اسید می باشد. در 
مورد غذاهای فرآوری شده این عدد 
 -D .به بیش از تقریبا 30% مي رسد
آسکوربیک اسید )اریتوربیک اسید 
یا ایزوآسکوربیک اسید( كه اپی مر 
L- آسکوربیک اسید می باشد، معموال 
به عنوان نگهدارنده ی آنتی اكسیدان 
به غذاها افزوده می شود. اریتوربیک 
اسید مقدار بسیار كمی از اثرات اسید 
اسکوربیک را داراست

ــن  ــه ممك ــود دارد ک ــي وج ــن مدارک ــد. همچني باش
اســت ايــن مــاده بــه عنــوان ســرطانزای هــم زمــان در 
ــالوه  ــه ع ــد. ب ــل نماي ــراد عم ــيگاری ها و برخــي اف س
ــا  ــی ايف ــاری قلب ــر بيم ــت در براب ــی را در حفاظ نقش
ــن  ــا- کاروت ــه بت ــت ک ــده اس ــخص ش ــد. مش می کن
اثــرات مثبتــی در سيســتم ايمنــی دارد. در افــراد 
مبتــال بــه ديابــت غيــر وابســته بــه انســولين، کاهــش 
بتــا - کاروتــن مشــاهده شــده اســت امــا مكمــل يــاري 
ــل  ــده قاب ــی فاي ــاران ديابت ــن در بيم ــا- کاروت ــا بت ب
ــای نســبت داده  ــی مزاي ــي نداشــته اســت. گاه توجه
شــده بــه بتــا - کاروتــن در پيشــگيری از آب مرواريــد 
ــت  ــن اس ــن، ممك ــه س ــته ب ــوالر وابس ــل ماک و تحلي
ــن و  ــژه لوتئي ــه وي ــا ب ــه ســاير کاروتنوئيده ــوط ب مرب

ــد.  ــن  باش زئاگزانتي
موارد منع مصرف 

بتــا - کاروتــن در افــراد دچــار حساســيت بــه هــر جــزء 
فــرآورده هــای حــاوی بتــا - کاروتــن منع مصــرف دارد. 

موارد احتياط 
ــعی  ــت س ــي بايس ــيرده م ــادران ش ــاردار و م ــان ب زن
ــی  ــا 6 ميل ــزان 3 ت ــه مي ــن ب ــا – کاروت ــت بت در درياف
ــوه  ــا بيشــتر مي ــج ســهم ي ــه از مصــرف پن ــرم روزان گ
هــا و ســبزيجات نماينــد. زنــان بــاردار و مــادران شــيرده 
بايــد از دريافــت بيشــتر از 6  ميلــی گــرم در روز بتــا - 

ــد. ــاب کنن ــی اجتن ــای غذاي ــن از مكمل ه کاروت
افــراد ســيگاری بايــد آگاه باشــند کــه  دريافــت مكمــل 
ــا  ــه ي ــرم روزان ــي گ ــزان 20 ميل ــه مي ــن ب ــا- کاروت بت
ــراد  ــه دراف ــرطان ري ــری از س ــيوع باالت ــا ش ــتر ب بيش
ســيگاری مرتبــط اســت. افــراد ســيگاری می بايســت از 
دريافــت مكمــل بتــا- کاروتــن  تــا زمانــي کــه دوز ايمن 

بــرای افــراد ســيگاری تعييــن شــود، پرهيــز نماينــد.
اســتفاده از بتــا - کاروتــن بــرای درمــان کمبــود 

دارد. پزشــكي  نظــارت  نيازبــه   A ويتاميــن 

عوارض جانبي
پروتوپورفيــری  درمــان  بــرای  کاروتــن   - بتــا 
ــک  ــاری ي ــن بيم ــک اســتفاده می شــود. اي اريتروپويتي
ــا  ــای ت ــد. دوزه ــور می باش ــه ن ــيت ب ــالل حساس اخت
ــالل  ــن اخت ــان اي ــرای درم ــه ب ــرم روزان ــی گ 180 ميل
مــورد اســتفاده قــرار مــي گيرنــد. هيــچ اثــر ســمی در 
ــن  ــاالی اي ــای ب ــه دوزه ــالل ک ــن اخت ــار اي ــراد دچ اف
ــد ، مشــاهده نشــده اســت.  مــاده را دريافــت نمــوده ان
ــا  ــه ي ــرم روزان ــی گ ــای 30 ميل ــت دوزه ــن اس ممك
باالتــر بتــا - کاروتــن که بــرای دوره هــای طوالنــي  داده 
ــی  ــوند. کارتنودرم ــی  ش ــبب کارتنودرم ــوند، س می ش
توســط تغييــر رنــگ مايــل بــه زرد در پوســت مشــخص 
ــاد  ــدم ايج ــان، ع ــا يرق ــز آن ب ــه تماي ــردد و وج می گ
رنــگ زرد دراســكلرا چشــم اســت، کــه در افــراد دچــار 
ــی  ــر تلق ــی مض ــود. کارتنودرم ــاهده می ش ــان مش يرق
می شــود و بــا قطــع بتــا - کاروتــن برطــرف می گــردد.

هيــچ مدرکــي از هايپر ويتامينــوز A در افــرادی کــه 
دوزهــای بــاال )تــا mg/d 180 بتــا - کاروتــن ( دريافــت 

ــدارد. مــي کننــد، وجــود ن
بيــن افزايــش ســرطان ريــه در افــراد ســيگاری کــه 20 
ــت  ــن درياف ــا- کاروت ــا بيشــتر بت ــي گــرم در روز ي ميل

نمــوده انــد ارتبــاط وجــود دارد . 
توکوفــرول،  آلفــا-  ی  مطالعــه  در 
ــن )ATBC( و پيشــگيري  ــا - کاروت بت
کــه    ســيگاری   افــراد  ســرطان،  از 
mg/d 20 مكمــل بتــا- کاروتــن را 
بــه مــدت پنــج تــا هشــت ســال 
ــری از  ــد شــيوع باالت دريافــت کــرد ن
ــروه  ــا گ ــه  در مقايســه ب ســرطان ري
دارونمــا  نشــان دادنــد . درکارآزمايــی  
 ،)CARET( ــول ــن و رتين ــرات کاروت اث
ــی گــرم  ــراد ســيگاری کــه 30 ميل اف
 IU/d 25/000 بتــا- کاروتــن روزانــه و
ــيوع  ــد ، ش ــت کردن ــول را درياف رتين
ــه در مقايســه  ــري از ســرطان ري باالت
ــا داشــتند. در حــال  ــروه دارونم ــا گ ب
حاضــر مشــخص نيســت کــه آيــا 
ــيوع  ــش ش ــن افزاي ــي بي ــه واقع رابط
ســرطان ريــه در افــراد ســيگاری کــه 
مكمل هــای بتــا - کاروتــن را دريافــت 

ــود دارد. ــد، وج ــي کنن م
تداخالت 

داروها
ــان  ــم زم ــت ه Cholestyramine: درياف

کلســتيرامين و بتــا - کاروتــن ممكــن 
اســت جــذب بتــا - کاروتــن را کاهش 

دهــد .
زمــان  هــم  دريافــت   :  Colestipol

ــن  ــن ممك ــا - کاروت کلســتيپول و بت
اســت جــذب بتــا- کاروتــن را کاهــش 

ــد. ده
زمــان  هــم  دريافــت   :Mineral Oil

کاروتــن   - بتــا  و  معدنــي  روغــن 
ممكــن اســت جــذب بتــا- کاروتــن را 

ــد. ــش ده کاه

ارليســتات  اســت  ممكــن   :Orlistat

جــذب بتــا- کاروتــن را کاهــش دهــد.
مکمل های غذایي 

زمــان  هــم  دريافــت   : لوتئيــن 
ــن  ــا- کاروت ــن و بت ــد لوتئي کاروتنوئي
را  لوتئيــن  جــذب  اســت  ممكــن 

دهــد. کاهــش 
پكتيــن: دريافــت هــم زمــان پكتيــن 
و بتــا - کاروتــن ممكــن اســت جــذب 

بتــا - کاروتــن را کاهــش دهــد.
اوردوز

مقــاالت  در  کاروتــن  بتــا  اوردوز 
اســت. نشــده  گــزارش 

دوز و نحوه مصرف
بــه  کاروتــن   - بتــا  مكمل هــای 
ــنتتيک و  ــن س ــا - کاروت ــورت بت ص
ــترس  ــی دردس ــن طبيع ــا - کاروت بت
هســتند. بتــا- کاروتــن ســنتتيک بــه 
ــن  ــا- کاروت ــاوی بت ــده ح ــور عم ط
تمــام- ترانــس بــا مقاديــر کمتــری از 

بتــا- کاروتــن 13- ســيس و حتــي مقاديــر کمتــر بتــا- 
کاروتــن 9- ســيس مــي باشــد. بتــا- کاروتــن طبيعــی 
 Dunaliella salina ــک ــتق از جلب ــده  مش ــور عم ــه ط ب
اســت و حــاوی بتــا- کاروتــن تمــام - ترانــس و بتــا - 
کاروتــن 9 - ســيس می باشــد. ســه ميلــی گــرم از بتــا- 
کاروتــن معــادل IU 5/000 اســت. دريافــت مكمــل بتــا 
ــر اســت. ــرم در روز متغي ــی گ ــن از 15-3 ميل - کاروت

واژه ی ويتاميـن C بـه گروهـی از مـواد کـه خاصيـت ضد 
اسـكوربوتيک دارند اطالق می شـود و دو ترکيب خاص را 
همراه با نمک های آنها شـامل می شـوند: L-آسـكوربيک 
اسـيد که بـه طور رايج آن را آسـكوربيک اسـيد می نامند 
اسـيد  آسـكوربيک  اسـيد.  دهيدروآسـكوربيک   -L و 
عمده تريـن شـكل رژيمـي ويتامين C می باشـد. واژه های 
ويتاميـن C، آسـكوربيک اسـيد يا L- آسـكوربيک اسـيد، 
L- آسـكوربات و آسـكوربات معمـوال بـه جـای يكديگـر 

اسـتفاده می شـوند.
نظـر  از  کـه  اسـت  هگزوزهـا  از  مشـتقی   C ويتاميـن 
سـاختاری شـبيه قند شـش کربنـه گلوکز می باشـد. اين 
ويتاميـن يـک مغـذی ضـروری بـرای انسـان می باشـد و 
همانطـور کـه لينوس پولينـگ )Linus Pauling( در سـال 
1970 بيـان کـرد: »بـا سـاير ويتاميـن هـا از ايـن نظـر 
تفـاوت دارد کـه تنهـا در غـذای تعداد کمـی از گونه های 
حيوانـی- انسـان، انسـان هـاي نخسـتين، خـوک گينـه، 
خفـاش ميـوه خـوار هنـدی و بعضـی گونه هـای پرندگان 
گنجشـكی - مـورد نيـاز اسـت.« اين ويتاميـن هم چنين 
بـرای ماهـی سـالمون کوهـو، قـزل آالی رنگيـن کمـان، 

کپـور و بعضـی حشـرات نيـز ضروری اسـت.
بيشـتر حيوانـات ديگـر، گونه هـای گياهـی عالـی تـر و 
احتمـاال تمامـی کالس هـای جلبـک هـا قـادر به سـنتز 
ويتاميـن C از گلوکـز يـا سـاير قندهـا هسـتند. مولكـول 
هـای شـبيه بـه ويتاميـن C توسـط بعضـی قارچ هـا ولی 
حيوانـات  تمامـی   . سـاخته می شـوند  هـا  باکتـری  نـه 
نيازمنـد دريافـت ويتاميـن C، فاقـد آنزيـم ال-گوالنـو- 
گاماالکتـون اکسـيداز کـه آنزيـم مرحلـه ی آخـر سـنتز 
اسـيد آسـكوربيک از گلوکـز می باشـد، هسـتند. گياهـان 
اکسـيداتيو  اسـترس  برابـر  در  مقاومـت  تسـهيل  بـرای 
مرتبـط بـا هـزاران اتفـاق زيسـتی و غيـر زيسـتی همراه 
بـا فتوسـنتز ميزان زيادی اسـيد آسـكوربيک می سـازند. 
اسـكوروی   ،C ويتاميـن  کمبـود  سـندرم  اصلی تريـن 
التهـاب و  )scurvy ( می باشـد. عاليـم اسـكوروی شـامل 
خونريـزي لثه ها، پتشـی، اکيموز، هايپرکراتـوز فوليكوالر، 
موهـای فنـری، همـوراژی در نواحـی اطـراف فوليكـول 
هـا، اختـالل در ترميـم زخـم، خشـكی چشـم و دهـان 
)سـندرم شـوگرن(، درد مفاصـل، ضعـف عضالنـی، درد 
عضالت، خسـتگی، افسـردگی، عفونت هـاي مكرر، آنمی، 
بی اشـتهايی عصبي، اسـهال و مشـكالت ريـوی و کليوی 

آسکوربیک اسید
Vitamin C
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کـه می-توانـد منجـر بـه کمـا و مـرگ شـود، می باشـد. 
اسـكوروی تمامـی سيسـتم های بـدن را درگيـر می کند. 
توسـط   1927 سـال  در  اسـكوربوتيک  ضـد  فاکتـور 
 Albert بيوشـيميدان مجارسـتانی دارنـده ی جايـزه نوبـل
Szent- Gyogyi و همكارانـش از غـده ی آدرنـال گاو نـر 

اسـتخراج شـد. اگرچـه در آن زمـان وی نمی دانسـت که 
ايـن مـاده فاکتـور آنتی اسـكوربوتيک اسـت. در حقيقت، 
روی  بلكـه  نبـود،  ويتامين هـا  او  پژوهشـی  زمينـه ی 
اکسيداسـيون و احيـاي بيولوژيـک مطالعـه می کـرد. وی 
بـه دنبـال مـواد احيـا کننـده در عصـاره ی قشـر آدرنـال 
بـود. مـاده ای که بعدها آن را آسـكوربيک اسـيد ناميدند، 
وی آنـرا )CXII( ناميـد، چـرا کـه دوازدهميـن مـاده بـه 
دسـت آمـده در پژوهش های وی در مورد اکسيداسـيون 
او بعدهـا کشـف  بـود.  بافتـی و عملكـرد قشـر آدرنـال 
کـرد کـه CXII در واقـع ويتاميـن C اسـت کـه عامل ضد 
 C6H8O6 آن تجربـی  فرمـول  آسـكوربوتيک می باشـد. 
می باشـد، کربوهيـدرات و بـه احتمال زياد مشـتق قندی 
اسـت. وی در مـورد اين کشـف مقاله ای ارايـه داد که نام 
ايـن مقالـه »Ignos« بـود. )از کلمـه » Ignosco« در التين 
بـه معنـای نمی دانـم و »-ose« بـرای نشـان دادن اينكـه 
عضـوی از گـروه قندهاسـت(. امـا ويراسـتار ژورنال اسـم 
مقالـه را رد کـرد و نـام بعـدی کـه Szent- Gyogyi  برای 
 hexuronic بود. ويراسـتار واژه Godnose آن انتخـاب نمود
acid  را بـه دليـل ايـن کـه 6 کربـن دارد و يـک اسـيد 

قندی شـبيه به گلوکورونيک اسـيد می باشـد، پيشـنهاد 
داد. Szent- Gyogyi ايـن نـام را پذيرفـت و پـس از مـدت 
کوتاهـی آن هم به آسـكوربيک اسـيد تغيير پيـدا کرد. او 
 Ignose  Godnose سـاختار دقيق اسـيد آسـكوربيک را که
را توضيـح دهـد، نمی دانسـت. شـيميدان و برنـده جايزه 
نوبـل ديگـری بـه نـام Walther Haworth  سـاختار آن را 

رمـز گشـايی نمود.
آسـكوربيک  از  غنـی  غذايـی  منابـع   »Szent- Gyorgyi«
اسـيد را ميوه هـای فلفـل قرمـز مجارسـتانی و يـا فلفـل 
قرمـز معرفـی نمـود. همچنين مـواد احيا کننـده ديگری 
 P نيـز در فلفـل قرمـز پيـدا کرد. او ايـن مـواد را ويتامين
ناميـد. اين هـا اوليـن فالونوئيدهـای کشـف شـده بودند. 
و   Glen king امريكايـی  بيوشـيميدان   1932 سـال  در 
ايزولـه  ليمـو  آب  از  را  آسـكوربيک  اسـيد  همكارانـش، 
کردنـد کـه اوليـن منبع ويتامين C شـرح داده شـده بود.

بيشـتر عاليـم اسـكوروی به ويـژه آنهايـی که مربـوط به 
بافـت پيوندي می شـوند بـا اثـرات بيوشـيميايی ويتامين 
C بـه ويـژه نقـش آنهـا بـه عنـوان کوفاکتـور پروليـل و 
ليزيل هيدروکسـيالز که آنزيم های مهم در سـنتز کالژن 
هسـتند، توضيـح داده مـي شـوند.کالژن سـنتز شـده در 
غياب اسـيد آسـكوربيک – نظير حالتي که در اسـكوروی 
فيبرهـا  تشـكيل صحيـح  بـه  قـادر  شـود-  مـي  ايجـاد 
نمی باشـد کـه منجـر به شـكنندگی عروق خونی و سـاير 
نقايـص می گـردد. آسـكوربيک اسـيد در واکنـش هـای 
پروليـل و ليزيـل هيدروکسـيالز هماننـد بيشـتر واکنش 
هـای بيوشـيميايی کـه شـرکت دارد، بـه عنـوان عامـل 
کاهنـده عمـل می کنـد. در ايـن واکنـش هـا ويتاميـن 
سـبب کاهـش يون هـای فريـک وکوپريک به حـاالت به 
فـروس و کوپـروس می شـود کـه دو شـكل يونـی ايجـاد 

شـده بـرای  پيشـرفت واکنـش هـا الزامی هسـتند.
اسـيد آسـكوربيک همچنين در بيوسـنتز سـاير ترکيبات 

بافـت پيوندي نظير االسـتين، فيبرونكتين، پروتئوگليكان 
هـا، ماتريكـس اسـتخوان و فيبريليـن مرتبط با االسـتين 
مشـارکت دارد. همچنيـن در بيـان ژن کالژن و ترشـح 

پـروکالژن سـلولی اهميت دارد.
خسـتگی و ضعـف اسـكوروی می توانـد مربوط بـه کمبود 
ال-کارنيتين باشـد. اسـيد آسـكوربيک کوفاکتور واکنش 
های بسـيار مهم در مسـير بيوسـنتز کارنيتين می باشـد.

اسـيد آسـكوربيک در تنظيـم جـذب، انتقـال و ذخيره ی 
آهـن دخالت دارد و به جذب روده ای آهن توسـط کاهش 
آهـن فريـک بـه فـرم فـروس کمـک می کنـد. همچنين 
مـی توانـد سـنتز فريتين را بـرای افزايش ذخيـره ی  آهن 
در سـلول هـا تحريـک کنـد. ايـن ويتاميـن در بيوسـنتز 
کورتيكواسـتروئيدها وآلدوسـترون و نيز تبديل کلسترول 
بـه اسـيدهای صفـراوی نقـش دارد. همچنيـن بـه عنوان 
يـک عامـل کاهنده برای اکسـيدازهايی کـه عمل مخلوط 

دارنـد  )mixed-function oxidases( عمـل می کند.
بنـا بـه داليـل گفتـه شـده، اسـيد آسـكوربيک بيشـتر با 
از  خـواص آنتـی اکسـيدانی و نقـش آن در پيشـگيري 
بيمـاری هـای دژنراتيـو مشـخصی نظيـر بيمـاری عروق 
کرونـر قلب و سـرطان شـناخته می شـود. در واقع اسـيد 
آسـكوربيک مهم ترين آنتی اکسـيدان محلـول در آب در 

می باشـد. بدن 
جلوگيـری  بـرای   C ويتاميـن  روزانـه  دريافـت  ميـزان 
در  اسـكوروی  اسـت.  ميلی گـرم   5-10 اسـكوروی  از 
می شـود.  ديـده  نـدرت  بـه  يافتـه  توسـعه  کشـورهای 
چراکـه مـردم ايـن کشـورها معموال بسـيار بيشـتر از اين 
مقـدار مصـرف می-کنند. در حـدود 90% ويتامين C در 
رژيـم غذايـي معمولـي از ميوه ها و سـبزيجات تامين مي 
شـود. فلفل- فلفل شـيرين سـبز و قرمز، فلفل تند سـبز 
و قرمـز- از منابـع غنـي ويتاميـن C بـه شـمار مـي روند. 
سـاير منابـع خـوب ايـن ويتاميـن عبارتنـد از: مرکبات و 
آب مرکبـات، کلـم بروکلـي، اسـفناج، تـوت فرنگي و گل 
کلـم. مغزهـا و غـالت حاوي مقدار بسـيار کمـي ويتامين 
C هسـتند. فرآينـد پخت فعاليـت اين ويتاميـن را از بين 

برد. مـي 
ميوه هـای   C ويتاميـن  محتـوای  درصـد   5-10 تقريبـا 
تـازه و سـبزيجات بـه شـكل دهيدروآسـكوربيک اسـيد 
مـی باشـد. در مـورد غذاهـای فرآوری شـده ايـن عدد به 
بيـش از تقريبـا 30% مـي رسـد. D- آسـكوربيک اسـيد 
)اريتوربيـک اسـيد يـا ايزوآسـكوربيک اسـيد( کـه اپـی 
مـر L- آسـكوربيک اسـيد می باشـد، معمـوال بـه عنـوان 
نگهدارنـده ی آنتـی اکسـيدان به غذاهـا افزوده می شـود. 
اريتوربيـک اسـيد مقـدار بسـيار کمـی از اثـرات اسـيد 

اسـكوربيک را داراسـت.
– اسـيد اسـكوربيک   L بـر اسـيد آسـكوربيک و  عـالوه 
2، 3- دي  نظيـر  ديگـری  هـای  نـام  بـا   C ويتاميـن   ،
اکسـو-  -3 الکتـون،   -4  ،1 دهيدرو-L-ترئو-هگزانـو- 

L-گولوفورانوالکتـون، L- ترئـو- هگـز-2- انونيـک اسـيد 

اسـيد  هگزورونيـک  کتو-ترئـو-   -3-L گاما-الکتـون، 
الکتـون، L-گزيلـو- آسـكوربيک اسـيد و ويتاميـن آنتـی 
اسـكوربوتيک شـناخته می شـود. اختصـار آن .AA اسـت. 
اسـيد اسـكوربيک يک کريسـتال محلول در آب است که 
مزه ی اسـيدی تيز خوشـايندی )برای بعضـی افراد( دارد. 
وزن مولكولـی آن 176/13 دالتـون و فرمول مولكولی آن 

اسـت.   C6H8O6

تقریبا 10-5 درصد محتوای ویتامین 
C میوه های تازه و سبزیجات به شکل 
دهیدروآسکوربیک اسید می باشد. در مورد 
غذاهای فرآوری شده این عدد به بیش از 
تقریبا 30درصد  مي رسد.

شـكل ديگـر ويتاميـن C محصـول واکنش اکسيداسـيون 
L- آسـكوربيک اسـيد، L- دهيدروآسـكوربيک اسـيد يـا 

باشـد. DHA مي 

ویتامین C جوشان
اسـيد  اسـيد،   L-آسـكوربيک  از  جوشـان   C ويتاميـن 
سـيتريک و بـی کربنات سـديم تشـكيل می شـود. زمانی 
کـه قـرص در آب انداختـه مـي شـود، اسـيد سـيتريک 
بـا بـی کربنـات سـديم واکنش داده و سـيترات سـديم و 
دي اکسـيد کربـن حاصل می شـود. همچنيـن مقداری از 
بـی کربنـات سـديم با اسـيد آسـكوربيک واکنـش داده و 
مقداری آسـكوربات سـديم حاصل می شـود. بـرای بعضی 
افـراد تحمـل قـرص جوشـان ويتاميـن C آسـان تـر از 

مكمل اسـيد آسـكوربيک اسـت.
 C متابولیت های آسکوربات و ویتامین

متابوليـت هـای آسـكوربات و ويتاميـن C مكمـل هـای 
 C هسـتند کـه محتـوی ويتاميـن C تجـاری ويتاميـن
کلسـيم آسـكوربات و  در شـكل يـک نمـک و معمـوالً 
متابوليـت هـای ويتاميـن C مـي باشـند. ايـن متابوليـت 
 -L ،ترئونيک اسـيد - L هـا می تواننـد آلدونيـک اسـيدها
گزيلونيک اسـيد و L- ليكسونيک اسـيد باشند. متابوليت 
رايـج در ايـن محصـوالت L- ترئونيـک اسـيد اسـت کـه 
بـا نـام 2، 3، 4- تـري هيدروکسـی –[ترئـو] بوتانوئيـک 
اسـيد نيـز خوانـده می شـود. L – ترئونيـک اسـيد معموال 
بـه صـورت کلسـيم يـا کلسـيم L-ترئونـات وجـود دارد 
و درصـد کلسـيم L-ترئونـات در محصـول معمـوال %1 
ميـزان آسـكوربات اسـت. لذا قرصـی کـه 500 ميلی گرم 
آسـكوربات  فراهـم می-کند قـادر به تاميـن 5 ميلی گرم 

L- ترئونـات خواهـد بـود. 

آسـكوربات و متابوليـت هـای ويتاميـن C گاهی تحت نام 
مكمـل متابوليـت آسـكوربات خوانـده می شـوند. بعضـی 
مطالعـات in vitro نشـان می دهند که افـزودن L-ترئونات 
بـه آسـكوربات، کيفيت انتقال آسـكوربات به سـلول ها را 
بهبـود می بخشـد. درمطالعـات حيوانـی افزايـش جذب و 
نگهـداری بيشـتر ويتاميـن C زمانـی کـه حيـوان مكمل 
آسـكوربات و ترئونـات را دريافـت می کرد، بيـش از زمانی 
بـود کـه حيـوان آسـكوربات تنهـا دريافت می نمـود. يک 
مطالعـه کشـت بافـت نشـان داد کـه افـزودن ترئونات به 
آسـكوربات توليـد پروتئين هـای کالژن و بافـت مينراليزه 
آسـكوربات  منحصـر  دريافـت  بـا  مقايسـه  در  را  شـده 
افزايـش می دهـد. از ايـن پژوهـش نتيجه گيری شـد که 
ايـن خاصيـت می توانـد بـا فرآينـد ترميـم زخـم و توليد 

مجـدد اسـتخوان در ارتباط باشـد.
بـا وجـود اينكه مطالعـات in vitro و حيوانـی جالب توجه 
بودنـد امـا آنچـه مـورد نياز اسـت يـک مطالعـه ی بالينی 
بـا طراحـی و اجـرای خـوب بـر روی انسـان مي باشـد تا 
بررسـی شـود کـه آيـا متابوليـت هـای ويتاميـن C نظير 
L- ترئونيـن مـي تواننـد بـر وضعيـت ويتاميـن C تاثيـر 

گـذار باشـند يـا خير.
عملکرد

 ويتاميـن C فعاليـت آنتـی اکسـيداني دارد. همچنيـن 
می توانـد اثـرات آنتـی آتروژنيـک، آنتـی کارسـينوژنيک، 
ضـد پرفشـاري خـون، ضـد ويروسـی، آنتی هيسـتامين، 
و  از چشـم  حفاظـت  ايمنـی،  کننـده سيسـتم  تنظيـم 
مسـير هوايی داشـته باشـد و به سـم زدايی برخي فلزات 
سـنگين نظير سـرب و سـاير مواد شـيميايی سمی کمک 

. کند
مکانسیم عمل

 بـه نظر مي رسـد ويتاميـن C مهم ترين آنتی اکسـيدان 
بيولوژيـک محلـول در آب می باشـد و می توانـد عـالوه 
بـر گونه های فعـال اکسـيژن، گونه های فعال نيتـروژن را 
نيـز پاکسـازی کنـد. آسـكوربيک اسـيد يا L-آسـكوربات 
يـک عامـل احيـا کننـده بسـيار عالـی اسـت و بـه عنوان 
کوفاکتـور در واکنـش هـای بيوشـيميايی مختلفـی نظير 
احيـاي فلزات واسـطه ای چـون آهن و مس حضـور دارد.

بيشـتر  توسـط  کـه  آسـكورباتی  رسـد  مـی  نظـر  بـه 
گونه هـای فعـال اکسـيژن و نيتروژن اکسـيد می شـود در 
آسـيب بافتـی مرتبـط با بيمـاری هـای مختلـف دخالت 
هيدروکسـيل،  اکسـيد،  سـوپر  شـامل  گونـه  ايـن  دارد. 
پراکسـيل و راديـكال هـای نيتروکسـايد و همچنين گونه 
هـای فعـال غير راديـكال نظير اکسـيژن اتمی، پراکسـی 
نيتريـت و هيپوکلريـت می باشـد. بـه دليـل ايـن قـدرت 
پاکسـازی، آسـكوربات پراکسيداسـيون ليپيدی و آسـيب 

اکسـيداتيو DNA و پروتئيـن را مهـار می کنـد.
آسـكوربات توسـط گونه های فعال اکسـيژن و نيتروژن به 
راديـكال سـمی دهيدروآسـكوربات اکسـيد می شـود کـه 
آن نيز از طريق آنزيم  NADH سـمی دهيدروآسـكوربات 
ردوکتـاز مجـددا به آسـكوربات احيا می گـردد و يا تبديل 
بـه دهيـدرو آسـكوربات می شـود. دهيدروآسـكوربات بـه 
نوبـه ی خـود می توانـد از طريـق آنزيم هـای وابسـته بـه 
گلوتاتيون به شـكل آسـكوربات بـاز گردد و يـا کاتابوليزه 

 شود.

آسـكوربات بـه عنـوان يک آنتـی اکسـيدان ثانويـه عمل 
می کنـد. حداقـل در in vitro آسـكوربات سـبب توليـد 
 – آلفـا  يعنـی  ليپيـدی  اصلـی  اکسـيدان  آنتـی  مجـدد 
توکوفروکسـيل  آلفـا-  راديكالـی  شـكل  از  توکوفـرول 
می شـود. همچنيـن در توليـد مجدد و ذخيره سـازی آلفا 
– توکوفـرول در in vivo مشـارکت دارد، امـا ايـن مطلـب 
گلوتاتيـون  غلظـت   C ويتاميـن  نيسـت.  روشـن  کامـال 

احيـاي داخـل سـلولي را حفـظ مـي کنـد.
توضيحـات  دارای   C ويتاميـن  آتروژنيـک  آنتـی  اثـر 
 LDL اکسيداسـيون  می شـود  گفتـه  اسـت.  متفاوتـی 
آتـروم  پـالک  تشـكيل  در  کليـدی  اوليـه ی  مرحلـه ی 
اسـت. ويتاميـن C بـا پاکسـازی راديكال های پروکسـيل 
در فـاز آبـی از اکسيداسـيون )LDL( جلوگيـری می کنـد. 
افزايـش  بـا  را  اندوتليـال  عملكـرد  می توانـد  همچنيـن 
سـنتز نيتريـک اکسـايد )NO يـا EDRF بـه جهـت اينكه 
فاکتـور متسـع کننـده مشـتق از اندوتليـوم اسـت.( يـا 
جلوگيـری از غيرفعـال شـدن آن بـا پاکسـازی راديـكال 
های سوپراکسـيد بهبود بخشـد. سوپراکسـيد بـا نيتريک 
اکسـايد واکنـش داده و پراکسـي نيتريـک ايجـاد مـي 
شـود. غلظـت هـای بـاالی ويتاميـن C بـرای جلوگيـری 
از واکنـش سوپراکسـيد و اکسـيد نيتريـک در خـارج از 
سـلول الزم اسـت. البتـه ايـن غلظت های پالسـمايي باال 
در صورتـی کـه ويتاميـن C بـه صـورت تزريقـی تجويـز 
شـود قابـل دسـترس اسـت و معموال بـا تجويـز خوراکی 

ويتاميـن C ايـن غلظـت هـا حاصـل نمی شـود.
همانطـور کـه ذکـر شـد ويتاميـن C در نگهـداری غلظت 
هـای گلوتاتيـون احيـای داخـل سـلولی موثـر اسـت. به 
نظـر می رسـد ايـن فعاليـت در نگهـداری سـطح اکسـيد 
اسـت.  موثـر  آن  وازواکتيـو  اثـرات  تقويـت  و  نيتريـک 

 C اثر آنتی آتروژنیک ویتامین
دارای توضیحات متفاوتی است. 

گفته می شود اکسیداسیون 
LDL مرحله ی اولیه ی 

کلیدی در تشکیل پالک آتروم 
است. ویتامین C با پاکسازی 
رادیکال های پروکسیل در فاز 
 )LDL( آبی از اکسیداسیون

جلوگیری می کند

PDR For Nutritional SupplementsPDR For Nutritional Supplements



9091

شمـاره 13 بهـار 1396 شمـاره 13 بهـار 1396

ويتاميـن C خوراکـی قـادر بـه تاميـن 
 C غلظـت هـای کافی و بـاالی ويتامين
داخل سـلولی جهت پاکسازی راديكال 
های سوپراکسـيد می باشـد، لـذا منابع 
داخل سـلولی سوپراکسـيد کـه ممكن 
مضـر  نيتريـک  اکسـيد  بـرای  اسـت 
باشـد با ويتامين C خوراکی پاکسـازی 
می شـود. اخيـرا مشـاهده شـده اسـت 
کـه اسـيد آسـكوربيک فعاليـت سـنتز 
دادن  افزايـش  بـا  را  نيتريـک  اکسـيد 
سـلولی  داخـل  تتراهيدروبيوپتريـن 
سـنتز   C ويتاميـن  می دهـد.  افزايـش 
نمـوده  تنظيـم  را  پروسـتاگالندين 
ايكوزانوئيدهـا  توليـد  در  بنابرايـن  و 
و  ترومبوتيـک  آنتـي  فعاليـت  و 
ذخيـره  دارد.  دخالـت  وازوديالتـوري 
سـازي و توليـد مجدد آلفـا- توکوفرول 
توسـط ويتامين C يكـي ديگر از داليل 
 C ويتاميـن  آنتي-آتروژنيـک  فعاليـت 

باشـد. مي 
 C ويتاميـن  آتروژنيـک  آنتـی  اثـرات   
تـا حـدی می توانـد بـه دليـل توانايـی 
آن در سـم زدايـی کارسـينوژن هـا و 
نيـز مهـار فرآيندهـای کارسـينوژنيک 
اکسـيداني  آنتـی  فعاليـت  طريـق  از 
باشـد. ويتامين C قادر بـه جلوگيری از 
تشكيل کارسـينوژن هايی نظير نيتروز 
آميـن هـای غـذا و مجـراي گوارشـی 
کارسـينوژن  می توانـد  نيـز  و  اسـت 
نظيـر  موتـاژن هـای شـيميايی  و  هـا 
حشـره  پيـرن،   ]a[بنـزو  ، آنتراسـن 
کشـهای ارگانوکلرين و فلزات سـنگين 
را سـم زدايـی کند. غلظت هـای باالی 
اسـيد آسـكوربيک در شـيره ی معـده 
بـا  را  معـده  می توانـد خطـر سـرطان 
کارسـينوژن  ترکيبـات  تشـكيل  مهـار 
بـر  نيتـروز کاهـش دهـد. عـالوه  ان- 
بـر  وارد  اکسـيداتيو  اسـترس  ايـن 
موکـوس معـده در گاسـتريت مرتبـط 
بـا هليكو باکترپيلوری شـرايطی اسـت 
کـه می توانـد زمينـه  ابتـال به سـرطان 
معـده را ايجـاد کنـد. شـواهد ابتدايـی 
نشـان مـي دهـد کـه ويتامين C رشـد 
می کنـد. مهـار  را  هليكوباکترپيلـوری 

کـه  اسـت  آن  از  حاکـی  مطالعـات 
پيشـگيري  اثـر  دارای   C ويتاميـن 
انـواع  مـورد  در  حداقـل  سـرطان،  از 
ايـن  بـا  باشـد.  مـي  آن  از  خاصـی 
درمـان  در   C ويتاميـن  نقـش  وجـود 
اسـت.  ناشـناخته  بسـيار  سـرطان 
رده هـای  بافـت  کشـت  مطالعـه 
داد  نشـان  انسـان  پسـتان  کارسـينوم 
نئوپالسـتيک  آنتـی  اثـر   C ويتاميـن 
 ،)doxorubicin( دوکسوروبيسـين 
پـاک  و   )cisplatin( پالتيـن  سـيس 

مكانيسـم  و  می کنـد  تقويـت  را   )Paclitaxel(ليتاکسـل
اثـر احتمـاال مربـوط بـه خاصيت پرواکسـيدان )نـه آنتی 
اکسـيدان( ويتاميـن در تقويـت خـواص ايـن داروهـای 
شـيمی درمانـی می باشـد. پژوهـش ديگـری نشـان داد 
شـكل پرو- اکسـيدان ويتاميـن C می تواند سـبب تنظيم 
افزايشـی آنزيم هـای دخيـل در ترميـم  DNA شـود. اين 
اثـر می توانـد تا حـدی نقش آنتی کارسـينوژنيک داشـته 
باشـد. اخيـرا روشـن شـده اسـت کـه اسـيد آسـكوربيک 
خاصيـت سيتوتوکسيسـيته  ی آرسـنيک تـری اکسـيد را 
در سـلول هـای ميلـوم مولتيپـل افزايـش می دهـد. ايـن 
 C مطلـب نيـز می توانـد بـه اثـر پرو-اکسـيدان ويتاميـن
مربـوط باشـد. آرسـنيک تـری- اکسـيد يـک داروی ضد 

اثـرات مختلـف اسـت. بـا  سـرطان 
ضـد  اثـر  اسـت  ممكـن  افـراد  برخـي  در   C ويتاميـن 
 in vitro پرفشـاري خون داشـته باشـد. بعضـي مطالعـات
پروسـتاگالندين  سـنتز   C ويتاميـن  دهنـد  مـي  نشـان 
وازوديالتـوری )PGE1( را افزايـش مـي دهـد. امـا ايـن 
خاصيـت بـا تنظيم تون عروقی در انسـان مرتبط نيسـت. 
همـان طـوری کـه قبـال گفتـه شـد ويتاميـن C می تواند 
سـطح نيتريـک اکسـايد و اثـرات وازواکتيـو آن را حفـظ 
نمايـد. بـه نظـر مـي رسـد ايـن ويتاميـن اتسـاع عروقی 
وابسـته بـه اندوتليـال را در افـراد مبتـال بـه پرفشـاری 
خـون اوليـه و نيز مبتاليـان بـه هايپرکلسـترولميا بهبود 
بخشـد و نيـز در بازگردانـدن اتسـاع عروقـی وابسـته بـه 
جريـان کـه با اکسـيد نيتريک القـا می شـود در مبتاليان 

بـه نارسـايی احتقانـی قلـب کمـک کننـده باشـد.
 C شـواهدی وجـود دارنـد کـه نشـان می دهنـد ويتامين
هماننـد سـازی ويـروس HIV-1 را در in vitro مهار می-
کنـد. نتايـج يک پژوهش حاکـی از تنظيم افزايشـی بيان 
ژن انتقـال دهنده گلوکز Glut1( 1( در سـلول های آلوده 
بـا ويـروس HIV بـود. Glut1 يكـی از پروتئيـن هاي ناقل 
اسـيد اسـكوربيک محسـوب می شـود. افزايـش غلظـت 
 HIV سـلولی آسـكوربات شـايد برای سـلول های آلوده با
سـمی باشـد، چـرا کـه اسـيد نوکلئيـک ويروس بـا عمل 
فـرم پرواکسـيدان ويتامين C تجزيه می شـود. مكانيسـم 
اثـر ضـد HIV ويتامين در شـرايط in vitro همانند ارتباط 

ايـن يافتـه با افراد HIV+ ناشـناخته اسـت.
شـواهدی در مـورد اثـر ويتاميـن C بـر هماننـد سـازی 
  in vivo شـرايط  در  سـرماخوردگی  عامـل  ويروس هـای 
وجـود نـدارد. يافته هايـی در مـورد اثـرات مكمـل هـای 
ويتاميـن C در کاهش بروز، شـدت و طـول دوره ی عاليم 
سـرماخوردگی در بعضـی افـراد بـه دسـت آمـده اسـت. 
بـه نظـر می رسـد ايـن اثـر حداقـل تـا حـدی مربـوط به 

خاصيـت آنتـی هيسـتامين ويتاميـن C باشـد.
اثـر تنظيم کننده سيسـتم ايمنی ويتاميـن C  نيز ممكن 
اسـت تـا حـدی مربوط بـه خاصيـت آنتـی هيسـتامينی 
آن باشـد. ايـن ويتاميـن می توانـد کموتاکسـی نوتروفيل 
کننـده  مهـار  اثـرات  مسـتقيم  غيـر  کاهـش  بـا  را  هـا 
ايمنـي هيسـتامين افزايـش دهـد. بعضـی از مطالعـات 
نشـان می دهنـد ويتاميـن C  در شـرايط in vitro تكثيـر 
لنفوسـيتی تحريک شـده بـا ميتوژن، واکنـش های بيش 
ژن  آنتـی  بـه  پاسـخ   در   )DTH( تاخيـری  حساسـيتی 
هـای پوسـتی، فعاليت سـلول هـای کشـنده ی طبيعی و 
کموتاکسـی نوتروفيـل هـا را افزايـش می دهـد، اما سـاير 
پژوهش هـا هيـچ اثـری از ويتاميـن C بـر ايـن مـوارد و 

سـاير شـاخص هـای عملكـرد ايمنـی نشـان نـداده اند.
بعضـی مطالعـات حاکـي از اثـر حفاظتی مكمـل ويتامين 
C دربرابر کاتاراکت هسـتند. به نظر می رسـد کدر شـدن 
عدسـی مرتبـط بـا سـن بـه علـت اسـترس اکسـيداتيو 
و  می کنـد  تغليـظ  را   C ويتاميـن  چشـم  بافـت  باشـد. 
خاصيـت آنتـی اکسـيداني ويتاميـن می تواند عامـل تاثير 

آن در محافظـت از کاتاراکـت باشـد.
بـه نظـر می رسـد ويتاميـن C در محافظـت عليـه ايجـاد 
آسـم و سـاير بيماری هـای ريـوی انسـدادی و همچنين 
هـا،  آلـرژن  اثـرات  برابـر  در  مسـيرهوايی  از  محافظـت 
عفونـت هـاي ويروسـي و محـرک هـا در بعضـی افـراد 
موثـر باشـد. آلـرژن هـا، ويروس هـا و مواد محـرک نظير 
اوزون و اکسـيدهای نيتـروژن و اکسـيدهاي گوگرد منجر 
بـه افزايـش اسـترس اکسـيداتيو در مسـيرهای هوايـی 
هـا  برونـش  تنگـی  بـه  منجـر  کـه می توانـد  می شـوند 
 C گـردد. واضـح اسـت کـه ايـن اثـر محافظتـی ويتامين

مربـوط بـه خـواص آنتـی اکسـيداني آن اسـت.
خـواص آنتـی اکسـيداني ويتاميـن C مسـئول اثـر آن در 
حفاظـت بافـت در برابر اثرات مخرب بعضی مواد شـيميايی 
سـمی و فلـزات سـنگين نيـز می باشـد. بـر طبق گـزارش، 
ميـزان بـاالی اسـيد آسـكوربيک در سـرم با کاهش شـيوع 
سـطح خونـی افزايـش يافتـه ی سـرب مرتبـط می باشـد. 
مكانيسـم اثر ويتامين C در کاهش سـرب ناشـناخته است. 
در يک پژوهش خواص شـالته کنندگي اسـيد آسـكوربيک 
 EDTA و عامل شـالته کننده شـناخته شده ی سـرب يعنی
مقايسـه شـد و نتايج حاکی از فعاليت برابر آن دو در پاسـخ 

بـه سـرب بود.
فارماکوکینتیک

جـذب ويتاميـن C از لومـن روده ی باريـک وابسـته بـه 
کـه  در صورتـی  آن می باشـد.  غذايـی  دريافـت  ميـزان 
ويتاميـن  باشـد  روزانـه 30 ميلی گـرم  دريافـت غذايـی 
تقريبـا بـه صـورت کامـل از لومـن روده باريک بـه داخل 
انتروسـيت ها جذب می شـود و اگر دريافت روزانه 180-

30 ميلی گـرم باشـد تقريبـا 70 تـا 90 درصـد آن جذب 
می گـردد. در حـدود 50% تـک دوز 1/5 -1 گـرم روزانه 
جـذب می شـود. درصد جذبی تـک دوز بـا افزايش ميزان 
آن کاهـش می يابـد. برای مثـال تنها 16% تـک دوز 12 
 C گـرم روزانـه جـذب می شـود. بيشـينه جـذب ويتامين
در دوزهـای باال بـا مصرف چندين دوز بـا فاصله ی زمانی 
از هـم در يـک روز حاصـل می شـود تـا بـا دريافـت تـک 
دوز. عـالوه بـر ايـن اشـكال آهسـته رهـش دوزهـای باال 
سـبب کيفيـت باالتـر جـذب نسـبت بـه دوز معـادل غير 
آهسـته رهش شـده اسـت. نـوع غذای مصرفـی در جذب 
مكمـل ويتاميـن C يـا ويتاميـن C غذايی تاثيـری ندارد. 
هـای  مكمـل  يـا  غذايـی،   C ويتاميـن  روده ای   جـذب 
حـاوی بيـش از 500 ميلی گـرم از طريـق فرآينـد انتقال 
فعـال وابسـته بـه سـديم صـورت می گيـرد. در دوزهـای 
باالتـر از 500 ميلی گـرم فرآيندهـای انتشـار وارد عمـل 
 C ،SUCT1می شـوند. مهـم تريـن ناقـل روده ای ويتاميـن
)ناقـل 1 ويتاميـن C وابسـته به سـديم ( اسـت. مقداری 
از اسـيد آسـكوربيک ممكن اسـت به دهيدرواسـكوربيک 
اسـيد، اکسـيد شـده و از طريـق ناقل هـای گلوکـز بـه 
داخـل انتروسـيت هـا منتقـل شـود. دهيدروآسـكوربيک 
اسـيد غذايـی نيـز بـه هميـن روشـن از لومـن روده ی 
باريـک بـه داخـل انتروسـيت ها جـذب می شـود. تمامی 

از  هـا  انتروسـيت  داخـل  در  اسـيد  دهيدروآسـكوربيک 
طريـق گلوتاتيـون احيـا شـده به اسـيد آسـكوربيک احيا 
می شـود و سـپس ايـن ماده انتروسـيت را بـرای ورود به 
جريـان وريـدی و در نهايـت جريـان خـون سيسـتميک 
تـرک می کنـد. اسـيد آسـكوربيک در بافت هـای مختلف 

بـدن توزيع می شـود.
غـدد  هيپوفيـز،  غـده ی  در   C ويتاميـن  بـاالی  سـطوح 
آدرنـال، انـواع گلبـول هـای سـفيد و مغـز وجـود دارد. 
از سـد  اسـيد آسـكوربيک بـه تنهايـی قـادر بـه عبـور 
خونـی – مغـزی نمی باشـد و جهـت ورود بـه مغـز ابتـدا 
DHA اکسـيد  يـا همـان  بـه دهيدروآسـكوربيک اسـيد 
می شـود. سـپس DHA با انتشـار تسـهيل شـده از طريق 
عبـور  مغـزی  سـدخونی-  از   )Glut1( گلوکـز   -1 ناقـل 
می کنـد. سـپس DHA درسـطح سـلول هـای اندوتليـال 
سـد خونـی – مغـزی توسـط )Glut1( منتقـل می شـود. 
DHA توسـط Glut1 بـه خـارج از سـلول هـای اندوتليال 

منتقـل مـی گـردد.  در مغـز DHA به اسـيد آسـكوربيک 
احيـا می شـود . اکنون اسـيد آسـكوربيک در مغـز به دام 
می افتـد چـرا کـه نمی توانـد توسـط Glut1 منتقل شـود.
انتقـال اسـيد آسـكوربيک بـه داخـل سـلول هـای روده ، 
کبـد و کليـه بـا فرآينـد انتقـال فعـال وابسـته به سـديم 
 Sodium-dependent vitamin C(  SVCT1 طريـق  از  و 
transportr 1( صـورت می گيـرد .ناقـل SVCT2 در انتقال 

ويتاميـن C بـه زالليـه ی چشـم نقـش دارد. جذب اسـيد 
آسـكوربيک توسـط نوتروفيـل هـا از طريـق Glut1 و بـا 

فرآينـد انتشـار تسـهيل شـده صـورت می گيرد.
در مـورد متابوليسـم اسـيد آسـكوربيک، ايـن ويتامين به 
دهيدروآسـكوربيک اسـيد، اکسـيد می شـود که می تواند 
بـه طـور مجـدد بـه اسـيد آسـكوربيک احيـا شـود يـا به 
دی کتوگلونـات هيدروليـز گـردد. متابوليـت هـای ديگر 
و  L-گزيلـوز  اسـيد،  ترئونيـک  اسـيد،  اگزاليـک  شـامل 
آسـكوربات -2- سـولفات می باشـند. مسـير اصلی ترشح 
اسـيد آسـكوربيک و متابوليـت هـای آن از طريـق کليـه 
اسـيد  نگهـداری هوموسـتاز  بـرای   . صـورت می پذيـرد 
آسـكوربيک مقـدار بسـيار کمـی آسـكوربات متابوليـزه 
نشـده بـا دريافـت غذای روزانـه بـاالی 80 ميلی گرم دفع 
می شـود. ترشـح کليـوی آسـكوربات بـه تناسـب افزايش 
دوز افزايـش می يابـد. همان طور که ذکر شـد بـا افزايش 
دوز مكمـل ويتاميـن C درصد جذب نيز به همان نسـبت 
بـاالی  دوزهـای  دريافـت  بـا  نهايـت  در  می شـود.  کـم 
مكمـل ويتاميـن C دفـع آن از طريـق مدفـوع چشـمگير 

بود. خواهـد 
اندیکاسیون و کاربرد

ويتاميـن C در بيمـاری هـای مزمنی که مشـخصه ی آنها 
آسـيب اکسـيداتيو به مولكول هـای بيولوژيک می باشـد، 
سـودمند اسـت. بـا اينكـه ويتاميـن c در بعضـی شـرايط 
خاصيـت بالقوه پرواکسـيدان دارد اما تـرس از اين مطلب 
خصوصـا در سـال هـای اخيـر از ميـان رفتـه اسـت. هـم 
اکنـون هيـچ شـاهد معتبـری بـر آسـيب پرواکسـيدان 
ويتاميـن C خوراکـی در انسـان جز در شـرايط نادر نظير 

بيـش بار آهـن وجود نـدارد. 
از سـوی ديگـر فعاليـت آنتـی اکسـيدانی ويتاميـن C بـه 
خوبـی ثابـت شـده اسـت و ايـن می توانـد در جلوگيـری 
از برخـی سـرطان هـا و بيمـاری هـای قلبـی- عروقـی 
سـودمند باشـد. ويتاميـن C همچنيـن بـه حفاظـت در 

برابـر بخشـی از اکسيداسـيون ليپيـدی به دليـل مصرف 
سـيگار کمـک می کنـد. توانايـی آشـكار ويتاميـن C در 
کاهـش بعضـی انـواع آسـيب اکسـيداتيو DNA و اينكـه 
می توانـد در بعضـی شـرايط اکسيداسـيون پروتئيـن را 
هـم کاهـش دهد نشـان دهنده ی اين اسـت کـه احتماال 
در افـراد سـيگاری و افـرادی بـا اسـترس و بيمـاری های 
 in vitro مزمـن در حالت کلی سـودمند اسـت. با مطالعـه
و in vivo حيوانـی نتايـج چشـمگير جالبی به دسـت آمد 
کـه طبـق آنهـا ويتاميـن C تزريقـی می توانـد اثـر ضـد 
سـرطان بالقـوه در تعـدادی از بدخيمی هـا داشـته باشـد 
 C و باعـث توجـه دوبـاره بـه ايـن نكته شـد کـه ويتامين
نـه تنهـا يـک عامـل پيشـگيری کننـده از سـرطان هايی 
اسـت کـه ممكـن اسـت ايجـاد شـوند بلكـه يـک مختل 
کننـده ی بالقـوه سـرطان نيـز می باشـد. ايـن يافته هـای 
مشـابه پيشـنهاد می کننـد ويتاميـن C می توانـد اثـرات 
ضـد عفونـت بالقـوه ای بيـش از آنچه قبال تصور می شـد 

باشد. داشـته 
عـالوه بر مـوارد فـوق، ويتامين C  به عنـوان يک محرک 
و نيـز تنظيـم کننـده ايمنـی در بعضـی شـرايط مفيـد 
اسـت. نظـرات در مـورد اينكـه می توانـد درمـان  بـرای 
سـرماخوردگی باشـد اثبات نشـده اسـت. امـا در چندين 
پژوهـش ديـده شـده کـه ويتاميـن C می توانـد بـه طـور 
را در  چشـمگيری طـول دوره و شـدت سـرماخوردگی 
بعضـی افـراد کاهـش دهـد و در سـايرين ميـزان بـروز را 
کـم کنـد. همچنيـن شـواهد ابتدايی در دسـت اسـت که 
طبـق آنهـا در بهبـود بعضـی عفونـت های تنفسـی ديگر 

نيز سـودمند اسـت. 
ويتاميـن C می توانـد در پيشـگيری از کاتاراکـت مفيـد 

. شد با
اخيـرا مشـاهده شـده اسـت کـه ويتاميـن C قـادر بـه 
مهـار رشـد هليكوباکترپيلـوری اسـت و لـذا می توانـد در 
حفاظـت عليـه بعضـی زخـم هـا و کارسـينوم های معـده 
موثـر باشـد. همچنيـن بر طبـق گـزارش اخير پيشـنهاد 
می شـود کـه ميـزان پاييـن اسـيد اسـكوربيک در سـرم 
شـايد بـا بروز بـاالی بيماری های کيسـه ی صفـرا در زنان 
مرتبـط باشـد. در گـزارش اخيـر ديگری دريافـت مكمل 
ويتاميـن C بـا کاهـش ديسـتروفی سـمپاتيک رفلكسـی 
پـس از شكسـتگی مـچ مرتبط بـود. اين يافتـه در بعضی 
بيمـاران دچـار سـوختگی سـودمند اسـت و می توانـد در 
سـالمت لثـه و ترميـم زخـم بـه صـورت عمومـی مفيـد 

شد. با
قبـاًل ويتاميـن C در بعضـی افـراد مبتـال بـه آسـم اثرات 
مـروری  مطالعـه ی  در  امـا  بـود  داده  نشـان  سـومندی 
اخيـری نتيجـه ای از داده هـای ايـن مطالعـات بـه دسـت 
نيامـد. گرچـه می توانـد در بعضی ديگـر از بيمـاری ها يا 
اختـالالت ديگـر مسـير هوايـی نظيـر سيسـتيک فيبروز 
سـودمند باشـد امـا اين مطلب هنوز روشـن نيسـت و در 
مقيـاس وسـيع آزمايش نشـده اسـت. شـواهدی ابتدايی 
از اثـرات سـودمند آن در بيمـاری شـارکوت-ماری-توث 
نوروپاتـی  تريـن  رايـج  کـه   )Charcot- Marie- Tooth  (
محيطـی ارثـی اسـت ديده شـده اسـت. شـواهد منطقی 
که نشـان دهد ايـن ويتامين در بيماری آلزايمر سـودمند 
اسـت وجـود نـدارد. اخيرا يـک رابطه قـوی معكوس بين 
ميـزان پالسـمايی ويتاميـن C و خطـر ديابـت مليتـوس 

تيـپ II ديده شـده اسـت. 

ویتامین C  نقش آنتی اکسیدانی 
 دارد. همچنین می تواند اثرات 

 ضد پر فشاری خون، 
ضد ویروسی، انتی هیستامین، 
تنظیم کننده سیستم ایمنی، 

حفاظت از چشم و مسیر هوایی 
داشته باشد و به سم زدایی برخی 
فلزات سنگین نظیر سرب و سایر 

مواد شیمیایی سمی کمک کند.
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اثـرات ايـن ويتاميـن بـر عضـالت و مقاومـت و پايـداری 
آنها شـناخته شـده نيسـت. 

موارد منع مصرف
 ويتاميـن C در افـرادی بـا حساسـيت  شـناخته شـده 
بـه ويتاميـن C يـا هر ترکيـب حاوی ايـن ويتاميـن منع 

مصـرف دارد. 
موارد احتیاط

 با اينكه با متابوليسـم اسـيد آسـكوربيک، اگزاليک اسـيد 
حاصـل می شـود، امـا تقريبـا نامحتمـل اسـت کـه بتواند 
در افـراد سـالم و بـدون مشـكالت کليـوی يا کسـانی که 
مسـتعد تجمع کريسـتال نيستند مشـكالت کليوی ايجاد 
کنـد. افـرادی کـه سـنگ کليوی قبلـی دارند يا سـابقه ی 
عـدم کفايـت کليـوی قبلی دارنـد که با کراتينين سـرمی 
بيـش از 2 و يـا کليرانس کراتينين کمتر از 30 مشـخص 
 RDA از  بيـش  دوزهـای  از  اسـتفاده  در  بايـد  می شـود 

ويتاميـن C احتيـاط کننـد )دوز و تجويـز را ببينيد(.
آهـن  انتقـال  و  جـذب  تنظيـم  در  آسـكوربيک  اسـيد 
دخالـت دارد. بسـيار نامحتمـل اسـت افرادی کـه مكمل 
ويتاميـن C مصـرف می کنند، مشـكالت مربـوط به بيش 
بـار آهـن داشـته باشـند. از سـوی ديگـر افـراد مبتـال به 
هموکروماتـوز، تاالسـمی، آنمـی سيدروبالسـتيک، آنمی 
داسـی شـكل و کمبـود G6PD گلبـول قرمـز، در صـورت 
مصـرف دوزهـای بـاالی ويتاميـن C ، ممكن اسـت با اين 

مشـكل مواجه شـوند.
زنـان بـاردار و مـادران شـيرده بايـد از مصـرف مكمـل 
ويتاميـن C بـا دوزهـای بيشـتر از RDA اجتنـاب کننـد. 

عوارض جانبی 
در بزرگسـاالن سـالم، عـوارض جانبی با مصـرف دوزهای 
عـوارض  تريـن  نيسـت. شـايع  از 3 گـرم شـايع  بيـش 
مصـرف دوزهـای روزانـه بيـش از 3 گرم عاليم گوارشـی 
و شـامل تهـوع، کرامـپ هـای شـكمی، اسـهال و نفـخ 
می باشـد. ايـن واکنـش ها در ارتبـاط با اثرات اسـموتيک 
ويتاميـن C جـذب نشـده ای اسـت کـه در حـال عبـور از 

روده می باشـد. ايـن روش پيشـنهاد نمـی شـود.
عـوارض جانبـی نـادری در افـراد سـالمی کـه دوزهـای 
بـاالی ويتاميـن C خوراکـی مصـرف می کنند ديده شـده 
اسـت. ايـن عـوارض عبارتنـد از: افزايـش گلوکز سـرم در 
مـردان بالغـی کـه روزانـه 4/5 گـرم اسـيد آسـكوربيک 
 66 خانـم  در  گوارشـی  انسـداد  می-کردنـد.  دريافـت 
سـاله ای کـه روزانـه 4/5 گرم اسـيد آسـكوربيک دريافت 
 500 دوز  تـک  کـه  فـردی  در  ازوفاژيـت  و  می کـرد 
ميلی گـرم دريافـت می نمـود. دريافـت روزانـه ی ويتامين 
C بـا دوز بـاال بـه صورت کلـی در حجم وسـيعی بی ضرر 
 C تلقی می شـود. اما هايپراگزالوری القا شـده بـا ويتامين
هـر چنـد نادر اسـت، گزارش شـده اسـت. در بيماری که 
در بيمارسـتانی در نيوزلنـد بسـتری  شـده بـود )جـوالی 
2008( نارسـايی حـاد کليـوی ثانويـه بـه هايپراگزالوری 
القـا شـده بـا ويتاميـن C ايجـاد شـد کـه هميـن عامـل 

موجـب مرگ وی شـد. 
تداخالت
داروها

کـه  شـده  مشـاهده   :Aluminum- containing antiacids

مصـرف دوزهـای بـاالی ويتاميـن C کـه هـم زمـان بـا 
مصـرف آنتـی اسـيدهای محتـوی آلومينيوم باشـد، دفع 
ادراری آلومينيـوم را افزايـش می دهـد کـه افزايش جذب 

آلومينيـوم از ايـن آنتـی اسـيدها  را به دنبـال دارد. اما با 
ايـن حـال اين مطلب بـه خوبی به اثبات نرسـيده اسـت.

Aspirin: مصـرف مـداوم آسـپرين در دوزهـای بـاال می تواند 

وضعيـت ويتاميـن C بـدن را دچـار اختـالل  نمايد. 
Chemotherapeutic agents: ويتاميـن C می توانـد خاصيت 

آنتی نئوپالسـتيک سـيس پالتين، دوکسوروبيسين و پاک 
ليتاکسـل را تقويـت کنـد. همچنيـن می توانـد عارضـه ی 
سـميت قلبی دوکسـورو بيسـين و سـميت کليوی سيس 

پالتيـن را تضعيـف کند.
ايـن نتايـج بـر پايـه ی مطالعـات in vitro و حيوانـی بـه 
دسـت آمـده اسـت. بعضـی محققيـن از اينكـه دوزهـای 
اثـر بخشـی عوامـل شـيمی  مكمـل ويتاميـن C شـايد 
درمانـی را تضعيـف کنند، اظهـار نگرانی می کنند. اسـيد 
آسـكوربيک سيتوتوکسيسـيته ی القـا شـده بـا آرسـنيک 
تـری اکسـيد را در سـلول هـای ميلـوم مولپتيـل افزايش 
می دهـد. همچنيـن يافته هـا حاکـی از غلبـه ی مقاومـت 
ضـد  اثـرات  چشـمگير  افزايـش  و  ميلـوم  در  دارويـی 
 )melphalan( ميلومـی آرسـنيک تـری اکسـيد و ملفـاالن
در مـدل های کشـت بافـت و مطالعات حيوانی می باشـد. 
آرسـنيک تری اکسـيد يک داروی ضد سـرطان بـا اثرات 
مختلـف اسـت و تعـدادی از مطالعـات بالينـی در حـال 
بررسـی اثـر سينرژسـيت ويتاميـن C زمانـی کـه همـراه 
آرسـنيک تـری اکسـيد تزريق شـود، هسـتند. در تمامی 
نـه  اسـت  داده شـده  تزريقـی   C ويتاميـن  مـوارد  ايـن 

خوراکی.
امـا طبـق يک گـزارش اخيـر ويتامين C ممكن اسـت اثر 
سيتوتوکسـيک تعـدادی از داروهـای آنتی نئوپالسـتيک 
 ،  )vincristin(کريسـتين ويـن  دوکسوروبيسـين،  نظيـر 
متوترکسـات)methotrexate(، سـيس پالتين و ايماتينيب 
کنـد.  آنتاگونيـزه  را   )imatinib mesylate( مسـيالت 
 in vitro ايـن مطلـب نتيجـه ی يـک مطالعـه ی مقدماتـی
می باشـد و قبـل از حصـول و نتيجـه نيازمنـد پيگيـری 

 . ست ا
Estrogen: اسـيد آسـكوربيک مهـار 17- بتا – اسـتراديول 

را بر تشـكيل LDL  اکسـيد شـده تقويـت می کند.
فراينـد  بـر  می توانـد  آسـكوربيک  اسـيد   :Propranolol

اثـر  پروپرانولـول  اول  عبـور  متابوليسـم   نيـز  و  جـذب 
بگـذارد. ديده شـده کـه ضربان قلـب در مقايسـه با گروه 
شـاهد زمانـی کـه پروپرانـول همـراه اسـيد آسـكوربيک 
تجويـز شـود کمتر کاهـش می يابـد. اين تداخـل اهميت 

بيولوژيـک چندانـی نـدارد.
کـه  داروهايـی  و  بيوفالونوئيـد   /C ويتاميـن  ترکيـب 
را مهـار می کننـد: محصـوالت   3A4 p450 سـيتوکروم
بـا  اسـت  ممكـن  فـروت  گريـپ  فالونوئيدهـای  حـاوی 
بعضـی داروها تداخل داشـته باشـند. بعضـی داروها وقتی 
همـراه بـا عصـاره ی گريـب فـروت تجويز شـوند زيسـت 
فراهـی بيـش از 3 برابر دارنـد. به نظر می رسـد فالونوئيد 
نارينجنيـن )naringenin( در ايجـاد ايـن خاصيـت موثـر 
باشـد. ايـن مـاده و يـا سـاير ترکيباتـی کـه در عصـاره ی 
 3A4 450-P دارنـد، سـيتوکروم  فـروت وجـود  گريـپ 
)CYP3A4( را مهـار می کننـد. داروهايـی کـه تحت تاثير 
قـرار می-گيرنـد شـامل مسـدود کننـده کانـال کلسـيم 
سيكلوسـپورين،  کاربامازپيـن،  همچنيـن  )فلوديپيـن(، 
لوواسـتاتين، سيم واسـتاتين، سـاکويناوير و نيسولديپين 
می باشـند. افـرادی کـه ايـن داروهـا را مصـرف می کننـد 

جذب ویتامین C از لومن روده ی باریک 
وابسته به میزان دریافت غذایی آن می باشد. 
در صورتی كه دریافت غذایی روزانه 30 
میلی گرم باشد ویتامین تقریبا به صورت 
كامل از لومن روده باریک به داخل انتروسیت 
ها جذب می شود و اگر دریافت روزانه 180-

30 میلی گرم باشد تقریبا 70 تا 90 درصد 
آن جذب می گردد

بايـد در مصـرف هر کدام از ترکيبـات دارای گريپ فروت 
کنند. احتيـاط 

مکمل های غذایی
بـاالی  دوزهـای  شـد  مشـاهده  مطالعـه ای  در  مـس: 
ويتاميـن C بـه طـور منفـی وضعيـت مـس را در بـدن 
مـردان تحـت تاثير قـرار می دهد. در پژوهـش های ديگر 

چنيـن تاثيـری مشـاهده نشـد.
فالونوئیدهـا: ويتاميـن C به صورت سينرژيسـت همراه 
بـا فالونوئيدهـای مختلفـی عمـل می کنـد. ايـن مطلـب 
پايه ی سـاخت ترکيب مكمل هـای فالنوئيدی با ويتامين 
C اسـت. امـا روشـن نيسـت کـه ايـن سينرژيسـم در چه 
وسـعتی در بـدن انسـان اتفـاق می افتـد. بـر طبـق يـک 
گـزارش ويتاميـن C بـه صـورت سينرژيسـت فالونوئيـد 
کرسـتين )qaercetin( بـرای محافظـت پوسـت از آسـيب 
اکسـيداتيو عمـل می کنـد. ايـن مطالعـه بـر روی سـلول 
هـا در محيط کشـت انجـام گرفت. گزارش هـای ديگری 
وجـود دارد کـه بـر مبنـای آن فالونوئيدهـای مشـخصی 
نظيـر کرسـتين و هسـپرتين )hesperetin( احتماالً جذب 

ويتاميـن C بـه داخل سـلول را مهـار می کنند.
گلوتاتیـون: اسـيد آسـكوربيک می توانـد در نگهـداری 

ميـزان گلوتاتيـون احيـا در سـلول هـا مفيد باشـد.
آهـن: در صورتـی کـه ويتاميـن C هـم زمـان بـا مكمل 
را  آن  جـذب  می توانـد  شـود  مصـرف  هـم  غيـر  آهـن 
افزايـش می دهـد. ايـن مطلـب در افـرادی کـه ذخايـر 
آهـن بـاال دارنـد يـا تمايـل طبيعـی بـه ايجـاد شـرايط 
بيـش بـار آهـن در بدن آنهـا وجـود دارد نظيـر مبتاليان 
بـه هموکروماتـوز، آنمـی سيدروبالسـتيک، آنمی داسـی 
شـكل، تاالسـمی و کمبود G6PD گلبول قرمز مشـكالتی 

ايجـاد می کند. 
شـد  مشـاهده  حيوانـی  مطالعـه ی  يـک  در  سـلنیوم: 
توموروژنـز  برابـر  در  سـلنيت  حفاظتـی  اثـرات  کـه 
توسـط ويتاميـن C از بيـن مـی رود. خاصيـت محافظتـی 
شـيميايی سـلنومتيونين که شـكل غذايی سـلنيوم است 
بـه وسـيله ی ويتاميـن C تحـت تاثيـر قـرار نمی گيـرد. 
کـه  احيـا می کنـد  بـه شـكلی  را  سـلنيت   C ويتاميـن 

گـردد.  بافـت جـذب  توسـط  نمی توانـد 
ويتاميـن E: ويتاميـن C می توانـد در توليـد مجـدد يـا 
نگهـداری دی – آلفـا توکوفـرول نقـش داشـته باشـد اما 
ايـن مطلـب از مطالعـات in vitro و حيوانـی نتيجه شـده 
اسـت. اينكـه آيـا در بدن انسـان هم اين اتفـاق می افتد و 
در صـورت مثبت بودن پاسـخ اين پرسـش، در چه حدی 

اتفـاق می افتد مشـخص نيسـت.
تست های آزمایشگاهی

بررسـی بیلی روبین: دريافـت دوزهای بـاالی ويتامين 
C بـه صـورت کاذب ميـزان بيلـی روبيـن را بـاال نشـان 

می دهد.
 C بررسـی کراتینیـن : دريافـت مقـدار زيـاد ويتاميـن
می توانـد به صـورت کاذب سـطح کراتينين سـرم و ادرار 
را بـاال نشـان دهـد. گرچـه ايـن مطلب بـه خوبـی اثبات 

است. نشـده 
 C بررسـی گلوکـز: دريافـت دوزهـای بـاالی ويتاميـن
باعـث می شـود در روش هايـی کـه گلوکـز بـر پايـه ی 
احيـای مـس انـدازه گيری می شـود  )نظيـر Clinitest( به 
صـورت کاذب مثبـت شـود و در روش هايـی کـه ميـزان 
)نظيـر  می شـود  اندازه گيـری  اکسـيداز  توسـط  گلوکـز 

Clinistix. Testape( نتيجـه منفـی کاذب شـود.

بررسـی گايـاک )Guaiac( بـرای خـون مخفـی: دريافـت 
ويتاميـن C بيـش از 1 گـرم روزانـه باعـث منفـی شـدن 

ايـن تسـت بـه صـورت کاذب می شـود.
اوردوز

 در منابع گزارشی در مورد اوردوز ويتامين C وجود ندارد.
دوز و نحوه مصرف

تاميـن  بـرای  تقريبـا  روزانـه  ميلی گـرم   200 دوز 
لنفوسـيتی  و  پالسـمايی  ميـزان  گسـتره  بيشـينه های 
 RDA از ميـزان معادل C کافـی اسـت. دوزهای ويتاميـن
تـا 10-5 گـرم روزانـه و در بعضـی مـوارد حتـی باالتر از 
آن متغيـر اسـت. دوزهـای معمـول گسـتره ای بين 500 
ميلی گـرم تـا 2 گـرم روزانـه دارنـد. بعضـی افـراد هنگام 
ابتـال به سـرماخوردگی دوز روزانه را تـا 5-4 گرم افزايش 
می دهنـد. ايـن دوز ممكـن اسـت اثـر آنتـی هيسـتامين 
باشـد. در گزارشـی مشـاهده شـد دوز 5 گـرم  داشـته 
روزانـه ی ويتاميـن C بـرای 4 هفتـه به طور چشـمگيری 
هليكوباکترپيلـوری را مهـار می-کنـد. امـا بـا ايـن وجود 
بيشـينه ی  تاميـن  بـرای  روزانـه  گـرم  ميلـی  دوز 200 
ميـزان پالسـمايی و لنفوسـيتی تقريبـا کافـی اسـت و 
دوزهـای بـاال در سـم زدايـی بعضـی کارسـينوژن هـا در 

معـده قبـل از جـذب ويتاميـن مفيـد اسـت.
جـذب مكمـل ويتاميـن C در طـول روز و يـا در صورتـی 
  )time-releas( کـه از انـواع آزاد شـونده در طـول زمـان

باشـد بهتر اسـت.
DV )ارزش روزانـه( ويتاميـن C کـه در تعييـن درصـد 

هـای  مكمـل  برچسـب  در  مغـذی  مـاده  روزانـه  ارزش 
دارد، 60 ميلی گـرم می باشـد  کاربـرد  و غذاهـا  غذايـی 
 C آمريـكا بـرای ويتاميـنRDA  و ايـن مقـدار بـر پايـه ی

تعييـن شـده اسـت.
در ايـاالت متحده آمريكا، ميانگيـن ميزان دريافتی ويتامين 
C تقريبـا 95 ميلی گـرم بـرای زنـان و 107 ميلی گـرم برای 
مردان اسـت. کودکان در سـنين 5-1 سـالگی روزانه تقريبا 

83 ميلی گـرم مصـرف می کنند. 
دريافـت مرجـع رژيمـی )DRI( برای ويتامين C به شـرح 

زير اسـت:

ویتامین C در افرادی با حساسیت  
شناخته شده به ویتامین C یا هر 
ترکیب حاوی این ویتامین منع 

مصرف دارد.

**UL

)mg(
*RDA

)mg(
 مردان

70-14 سال200090
 زنان

70-14 سال200075
 بارداری

50-14 سال200085
 شیردهی

50-14 سال2000120

Recommended daily allowance*

Upper limit **

PDR For Nutritional SupplementsPDR For Nutritional Supplements
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