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طراحی دارو )Drug Design( در حقیقت فرایند طراحی س��اختار ش��یمیایی یک مولکول به عنوان یک دارو 
بر مبنای برهمکنش با یک مولکول زیس��تی یا یک هدف زیس��تی مشخص است. درحال حاضر، طراحی دارو 
به کمک کامپیوتر )Computer Aided Drug Design (CADD به عنوان یکی از ابزارهای بسیار 
مفید برای توس��عه منطقی داروها، مورد توجه قرارگرفته اس��ت که در واقع ش��امل طراحی دارو از روی ساختار 
بوده و توانس��ته زمان الزم برای شناس��ایی و طراحی ترکیبات دارویی، نوع آن ها و بهینه س��ازی ساختارشان را 

به حداقل زمان برساند. دکتر مهدی نباتی
صفحه 4    

آشنایی با بیماری صرع
بیماری صرع یک اختالل سیس��تم عصبی مرکزی )اختالل نورولوژیکی( اس��ت که در آن فعالیت س��لول های 
عصبی در مغز مختل ش��ده و منجر به تش��نج می گردد که طی آن رفتار، عالئم و احساسات غیرطبیعی از جمله 
از دست رفتن هوشیاری رخ می دهد. آمارها نشان می دهند که در حدود یک درصد از مردم دنیا به صرع مبتال 
می باش��ند که از این تعداد، حدود یک س��وم مقاوم به دارو هس��تند. اگرچه پاتوفیزیولوژی صرع به طور کامل 
ش��ناخته نشده اس��ت، اما مطالعات مختلفی نش��ان می دهند که در بیماری صرع، نوروترنسمیترهای تحریکی 
موجب افزایش فعالیت ش��ده و به طور معکوس، فعالیت نورترنسمیترهای مهاری کاهش می یابد. گاهی ممکن 

است در صرع مزمن، حتی آسیب های ساختاری در مغز مشاهده گردد.  دکتر مرضیه شهپری
صفحه 2    

نقش کامپیوترها در کشف و طراحی داروهای نوین

مروری بر اهمیت 
مصرف ال-گلوتامین

دکتر الهه موسوی
صفحه 9 مکمل های غذایی  

رژیم کتوژنیک در 
بیماران مبتال به صرع

دکتر مریم چمری
صفحه 6 پزش�کی- تغذیه  

پنیر گیاهی سویا 
)توفو(

دکتر سوسن کریمی
صفحه 12  صنایع غذایی  

اثرات روغن رزهیپ 
در مشکالت پوستی

دکتر فرزانه ملکیان
صفحه 11 آرایشی- بهداشتی  

غذاهای بدون گلوتن، 
نیاز اساس برای 

بیماران مبتال به سلیاک

دکتر سمیه اطهاری نیک عزم
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بیماری صرع یک اختالل سیس��تم عصبی مرکزی 
اس��ت که در آن فعالیت س��لول های عصبی در مغز 
مختل ش��ده و منجر به تش��نج می گردد که طی آن 
رفتار، عالئم و احساسات غیرطبیعی از جمله از دست 
رفتن هوش��یاری رخ می دهد. آمارها نش��ان می دهند 
که در حدود یک درص��د از مردم دنیا به صرع مبتال 
می باشند که حدود یک س��وم مقاوم به دارو هستند. 
میزان ش��یوع صرع در مردان و زنان یکس��ان بوده و 
همه گروه های س��نی و همه طبقات جامعه را شامل 
می شود. مطالعات نشان داده اند که افسردگی اختالل 
ش��ایعی اس��ت که در مبتالیان به بیماری صرع بروز 
کرده و می تواند زندگی ش��خصی فرد بیمار، خانواده 
او و در نهای��ت جامع��ه را تحت تاثیر قرار دهد. صرع 
با وقوع تحریک های همزمان ش��ده در مغز ش��ناخته 
ش��ده که با تغیی��رات مولکولی و س��اختاری در مغز 
همراه اس��ت. اگرچ��ه پاتوفیزیولوژی ص��رع به طور 
کامل شناخته نشده است، اما مطالعات مختلفی نشان 
می دهن��د ک��ه در بیماری صرع، نوروترنس��میترهای 
تحریک��ی موج��ب افزای��ش فعالیت ش��ده و به طور 
معک��وس، فعالیت نورترنس��میترهای مهاری کاهش 
می یاب��د. گاهی ممکن اس��ت در ص��رع مزمن، حتی 
آس��یب های س��اختاری در مغز مش��اهده گ��ردد. به 
ط��ور مثال، در بیش��تر اف��راد مبتال به ص��رع مزمن 
نوع تمپورال، آس��یب س��اختاری به نواحی مغز نظیر 
هیپوکمپ، آمیگدال و سیستم لیمبیک مشاهده شده 
است. این تغییرات س��اختاری گاهی حتی محدود به 
ناحیه ای که در آن صرع ش��روع ش��ده است، نیست 
و کل سیس��تم مغ��زی را درگیر آس��یب می نماید. به 
ط��ور مث��ال، در صرع تمپ��ورال حتی آس��یب ناحیه 
مخچه و هس��ته های قاعده ای مغز نظیر جسم سیاه 
نیز مش��اهده اس��ت. صرع به دالیل ارثی، موتاسیون 
جدی��د در خود فرد، بیماری خ��ود ایمنی، متابولیکی، 
ت��ب، ضربه به س��ر، عفونت مغزی و ی��ا حتی بدون 
دلیل خاصی ممکن است در هر سنی بروز کند. صرع 
انواع مختلف دارد و طبقه بندی های مختلفی برای آن 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت که به دو گروه کلی صرع 
پارش��یال و صرع جنراالیزه تقسیم می شود. در صرع 
پارشیال، فقط قسمتی از مغز درگیر است و هوشیاری 
به طور کام��ل از بین نمی رود. رفتار تش��نجی که در 
صرع پارشیال مشاهده می گردد شامل پرش، انقباض 
یا از دس��ت دادن تعادل در قس��متی از بدن می باشد. 
اما در صرع جنراالیزه، هوش��یاری ب��ه طور کامل از 
بین می رود و تمامی مغز دچار تحریک های همزمان 
می شود. رفتار تشنجی که در این نوع صرع مشاهده 
می ش��ود، به دلیل درگیری کل ناحیه قش��ر حرکتی، 
بیشتر اعضای بدن را درگیر می نماید. صرع جنراالیزه 
می توان��د هم به طور اولیه و هم به صورت ثانویه بعد 

از صرع پارشیال اتفاق بیافتد.

در ح��ال حاضر، درمان اصل��ی صرع در هر دو نوع 
پارش��یال و جنراالیزه درمان دارویی است. داروهای 
مختلف��ی برای صرع در حال حاض��ر در بازار دارویی 
وجود دارد که در ادامه به شرح آن ها خواهیم پرداخت. 

 لوتیراستام:
از س��ال 2000 وارد بازار دارویی ش��ده اس��ت و به 
عن��وان درمان ت��ک داروی��ی برای صرع پارش��یال 

استفاده می گردد.
همچنی��ن، ای��ن دارو به عن��وان داروی ترکیب��ی و 
کمکی با سایر داروها در صرع پارشیال پیچیده، صرع 
جنرالیزه و یا نوع میوکلونیک )تشنج های میوکلونیک 
حالت هایی است که با پرش های مکرر در گروه بزرگی 
از عضالت مشخص می شود( استفاده می گردد. نقش 
پیش��گیری کننده این دارو نیز در انواعی از آسیب های 
مغ��زی که منجر ب��ه خون ریزی زیر آراکنویید ش��ده 
نیز مش��اهده ش��ده اس��ت. یک��ی از مکانیس��م های 
پیش��نهاد ش��ده برای این دارو، مدوالس��یون رهایش 
ن���وروترانسمیترهای سین�����اپسی است که این کار 
را از طریق اتصال به پروتئین وزیک����ول سیناپس��ی  
Synaptic vesicle protein 2A( SV2A) در مغ��ز 

انجام می دهد. 
این دارو بالفاصله بعد از مصرف خوراکی و به طور 
کامل جذب شده و در عرض یک ساعت به ماکزیمم 
مقدار پالسمایی خود می رسد. مصرف غذا، این مقدار 
ماکزیمم پالس��مایی را حدود 20 درصد کاهش داده 
و حدود یک س��اعت و نیم آن را ب��ه تاخیر می اندازد 
ولی فراهمی زیس��تی لوتیراستام را کاهش نمی دهد. 
مزایای فارماکوکینتیک این دارو ش��امل جذب سریع 
و تقریب��ًا کامل، اتص��ال ناچیز به پروتئین پالس��ما، 
ع��دم وجود القاء آنزیم، عدم تعامل با س��ایر داروها و 

متابولیسم جزئی خارج از کبد می باشد. 
از ع��وارض جانب��ی اصلی ای��ن دارو می ت��وان به 
خواب آلودگ��ی، عفون��ت و س��رگیجه اش��اره نمود. 
همچنی��ن، در کودکان رفتاره��ای تهاجمی و عصبی 

شدن نیز مشاهده شده است.

 الموتریژین:
 در درمان صرع پارش��یال و جنراالیزه و همچنین 
تشنج های س��ندرم لنوکس-گس��تو ) نوعی از صرع 
با حمالت ناگهانی( اس��تفاده می ش��ود. الموتریژین، 
مسدودکننده کانال سدیم است. این دارو، به صورت 
پیش سیناپس��ی بر کانال های حساس به ولتاژ سدیم 
اثر گذاش��ته که در نهای��ت از رهای��ش گلوتامات و 
آس��پارتات که از انتقال دهنده ه��ای عصبی تحریک 
کننده در مغز می باشند جلوگیری می نماید. همچنین، 
ای��ن دارو به واس��طه تاثیری که بر گیرنده س��یگما 
دارد، در درم��ان بیماری اخت��الل دو قطبی نیز مورد 

اس��تفاده قرار می گی��رد. مش��تقات تری آزین موجود 
در ساختار این دارو، مس��ئول مهار کانال های سدیم 
حس��اس به ولتاژ بوده ک��ه در نهایت منجر به تثبیت 
غش��اهای عصبی می گردد. بااین حال، شواهدی دال 
بر تاثی��ر الموتریژین ب��ر نوروترانس��میترهایی نظیر 
دوپامین و نوراپ��ی نفرین وجود ندارد. همچنین، این 
دارو کانال های کلس��یم از نوع L ،N و P را مس��دود 
نم��وده و ب��ه صورت جزی��ی نیز گیرنده س��روتونین 
HT3-5 را مه��ار می نمای��د. در نهای��ت، این مهارها 
موجب مهار نورونی از ناحیه قش��ر به سمت لیمبیک 
و اس��تریاتوم شده و در نهایت این اثر نوروپروتکتیو و 
آنتی گلوتاماترژیک موجب تثبیت خلق وخو می گردد. 
عالوه برای��ن، مهار اس��تریاتوم فرضی��ه جلوگیری از 

حرکات خودبه خودی را تقویت می نماید.
مهم تری��ن عارضه جانب��ی الموتریژین، راش های 
پوس��تی است که ممکن اس��ت در دو هفته تا هشت 
هفته اول بعد از مصرف بروز نماید که البته راش های 
پوستی بیشتر در کودکان گزارش شده است. بنابراین 
این دارو، داروی انتخابی برای بزرگس��االن می باشد. 
عالوه براین، این دارو جزء داروهای انتخابی در دوران 
بارداری نیست و ممکن است تاثیرات منفی بر جنین 

داشته باشد.

 والپروات سدیم:
ب��رای درمان بیم��اری صرع، اخت��الل دو قطبی و 
سردردهای میگرنی استفاده می شود. والپروات سدیم، 
به عنوان خط درمانی اول برای صرع ابسنس )صرع 
کوچک یا تش��نج ابسنس، با از دس��ت رفتن گذرای 
هوش��یاری به صورت حمالت خیرگی تشخیص داده 
می ش��ود(، میوکلونیک و تونیک-کلونیک اس��تفاده 
می ش��ود. عالوه براین، خ��ط دوم درمانی برای صرع 
پارشیال و اسپاسم های نوزادی می باشد. تزریق داخل 
وریدی آن نیز برای درمان صرع ادامه دار مورد استفاده 
قرار می گیرد. اگرچه مکانیس��م اثر والپروات سدیم به 
خوبی ش��ناخته نشده اس��ت، اما اثرات صرعی آن به 
مهار کانال های سدیمی حس��اس به ولتاژ و افزایش 
س��طح نوروترنس��میتر گابا مرتبط می باشد و احتماال 
از طریق این مکانیس��م اس��ت که به درمان مانیک 
کم��ک می نمای��د. والپروات س��دیم، موجب افزایش 
غلظت هورمون مهاری گابا در مغز ش��ده که این اثر 
را از طری��ق مهار آنزیم های دژنراتی��و گابا نظیر گابا 
ترانس آمیناز، سوکسینیک سمی آلدهید دهیدروژناز و 
مهار بازجذب گابا انجام می دهد. همچنین، تحقیقات 
جدید نش��ان می دهند که والپروات سدیم می تواند از 
جریان M_current( M) که نوعی جریان پتاس��یم 
غیرفعال کننده آستانه پایین هست، محافظت نماید. 

در طی��ف گس��ترده ای از نورون ه��ا، فعال س��ازی 
گیرنده ه��ای جفت ش��ده با Gq نظیر گیرنده اس��تیل 
کولین موس��کارینی موس��وم به M1 ، جریان M را 
س��رکوب نموده و باعث افزایش فعالیت مغز می شود. 
نش��ان داده شده اس��ت که درمان با والپروات سدیم 
می تواند مهار موسکارینی جریان M را مختل نموده 
و در نهای��ت از افزای��ش تحریک پذی��ری جلوگیری 

نماید. 
اکثر متابولیس��م والپروات در کبد اتفاق می افتد. در 
بیماران بالغ که به تنهایی والپروات مصرف می کنند، 

پزشـکی- د ارویـیپزشـکی- د ارویـی

آشنایی با بیماری صرع
اعص��اب/ عل��وم  متخص��ص   / ش�هپری  مرضی�ه  دکت�ر   [
] ش��یراز  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه  تحقیق��ات ص��رع  مرک��ز  پژوهش��گر 
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پزشـکی- د ارویـی

30 ت��ا 50٪ از دوز تجوی��ز ش��ده، در ادرار به عنوان یک ترکیب م��زدوج گلوکورونید 
دفع می شود. مس��یر اصلی دیگر در متابولیسم والپروات، بتا اکسیداسیون میتوکندری 
اس��ت که به طور معمول بیش از 40٪ از دوز تجویز ش��ده را تشکیل می دهد. به طور 
معمول، کمتر از 20٪ از دوز تجویز ش��ده توسط سایر مکانیسم های اکسیداتیو از بین 
م��ی رود. در مقابل، کمتر از 3٪ از دوز تجویز ش��ده والپروات بدون تغییر در ادرار دفع 
می گردد. مهم ترین عوارض والپروات سدیم شامل گیجی، تاری دید، تهوع و استفراغ 
اس��ت. همچین این دارو می تواند موجب کاهش سطح پالکت خونی شده و در دوران 

بارداری نیز توصیه نمی شود.

 پرگابالین:
دارویی اس��ت که برای درمان صرع، درد نوروپاتیک، س��ندرم پای بی قرار و اختالل 
اضطراب فراگیر اس��تفاده می ش��ود. این دارو به عنوان داروی کمکی، در درمان صرع 
 α2δ پارشیال موثر اس��ت. به طور اختصاصی، این دارو لیگاند آگزیالری ساب یونیت
کانال های وابس��ته به ولتاژ اس��ت و به عنوان مهارکننده این کانال اس��تفاده می شود. 
اثرات ضد تش��نج ،ضددرد و ضد اضطراب این دارو نیز ناش��ی از اتصال آن به س��اب 

یونیت α2δ می باشد. 
 علیرغم اینکه پرگابالین یک آنالوگ نوروترنس��میتر گابا اس��ت، به گیرنده های گابا 
متصل نشده و به گابا یا آنالوگ های آن نیز تبدیل نمی شود. همچنین، به طور مستقیم 
می��زان انتقال گابا یا متابولیس��م آن را تنظیم نمی کند. اگرچه دارای تاثیرات وابس��ته 
ب��ه دوز برای افزایش بی��ان ال-گلوتامیک اس��ید دکربوکس��یالز )GAD( که آنزیم 
تولید کننده گابا اس��ت می باش��د و از این طریق، اثرات غیرمستقیمی بر افزایش سطح 

گابا در مغز دارد.
ج��ذب پروگابالین، از طری��ق روده ب���ا انتق���ال فع���ال ت����وس��ط حمل کننده 
اسید آمینه خنثی بزرگ نوع large neutral amino acid transporter (LAT( 1 شامل 
LAT1، SLC7A5 انجام می ش��ود که مس��ئول انتقال اسیدآمینه هایی نظیر لوسین و 
فنیل آالنین می باش��د. اگرچه پرگابالین توس��ط بقیه انتقال دهنده ها نیز حمل می گردد. 
بنابراین، با اینکه LAT1 به راحتی اشباع می شود، اما فارماکوکینتیک این دارو خطی 
اس��ت و وابسته به دوز نمی باشد. متابولیسم خیلی کمی بر روی این دارو اتفاق افتاده 
و مطالعات رادیواکتیو نش��ان می دهند که 98 درصد این دارو به صورت تغییر نیافته از 
ادرار خارج می ش��ود. احساس سرگیجه، خواب آلودگی، تاری دید یا دوبینی از عوارض 

این دارو می باشد.

 گاباپنتین:
یک داروی ضد تشنج است که برای درمان تشنج پارشیال، درد نوروپاتیک و سندرم 
پاهای بی قرار اس��تفاده می ش��ود. بااین حال، گاباپنتین برای درم��ان صرع جنراالیزه 

داروی انتخابی نمی باشد.
گاباپنتین با اضافه ش��دن یک گروه س��یکلوهگزیل به س��اختار گابا ساخته می شود. 
ب��ا ای��ن حال، گاباپنتین بر تنظی��م گابا ازطریق اتصال به رس��پتور گابا یا بازجذب آن 
اثر ندارد. گاباپنتین تمایل زیادی به اتصال به س��اب یونیت آگزیالری کانال کلس��یم 
حساس به ولتاژ داشته و از این طریق تاثیرات مهاری خود را بر صرع اعمال می نماید.

گاباپنتی��ن، فق��ط توس��ط )large neutral amino acid transporter (LAT نوع 
LAT1 حمل می ش��ود. LAT1 به راحتی اش��باع ش��ده و بنابرای��ن فارماکوکینتیک 
گاباپنتین وابس��ته به دوز بوده و در دوزهای باال کاهش فراهم زیستی و کاهش پیک 

دارو اتفاق می افتد.
گاباپنتین از س��د خونی مغزی عبور کرده و وارد سیس��تم عصبی مرکزی می شود. با 
این حال، گاباپنتین به دلیل چربی دوس��تی پایین به حمل و نقل فعال در س��د خونی 
مغزی نیاز دارد. LAT1 در س��د خونی مغزی در سطح باال بیان شده و گاباپنتین را به 
 LAT1 داخ��ل مغز منتقل می کند. اما از آنجائیکه جذب روده ای گاباپنتین به واس��طه
 LAT1 انجام می ش��ود، حمل و نقل گاباپنتین از طریق س��د خونی- مغزی توس��ط
 P-glycoprotein اش��باع می ش��ود. این دارو به انتقال دهنده های دارویی دیگر مانند
یا OCTN2 یا پروتئین های پالس��ما متصل نمی شود و بدون متابولیسم یا متابولیسم 

بسیار کم از طریق ادرار دفع می گردد.
ع��وارض جانبی این دارو در بزرگس��االن خواب آلودگی، گیج��ی و نیز تورم اندام ها 
می باش��د. عوارض جانبی شایع در کودکان بیشتر در ارتباط با سیستم عصبی مرکزی 
اس��ت که شامل اختالالت رفتاری، رفتارهای تهاجمی، اختالالت تمرکزی، بی قراری 

و نیز بیش فعالی می باشد. 
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بدون ش��ک، یک��ی از مهمتری��ن و تأثیرگذارترین 
اختراعات بش��ر کامپیوتر اس��ت. در س��ال های اخیر، 
کامپیوت��ر تح��ول عظیم��ی در زمینه ه��ای مختلف 
مانند پزش��کی، هنری، تحصیلی، ارتباطات، جغرافیا 
و... ب��ه وجود آورده اس��ت. بی دلیل نیس��ت که بیل 
گیتس، رئیس و بنیانگذار ش��رکت مایکروس��افت در 
کتابش می نویس��د »نقش کامپیوتر در زندگی بش��ر 

شگفت انگیز است«.
علم شیمی نیز مانند سایر علوم از مزایای کامپیوتر 
برخوردار ش��ده اس��ت. شیمی به واس��طه کامپیوتر و 
نرم افزارهای شبیه سازی، در دو دهه اخیر توانسته است 
در زمینه شیمی محاسباتی، پیشرفت قابل مالحظه ای 
داشته باش��د. این همزیستی مسالمت آمیز کامپیوتر و 
شیمی محاسباتی، پاسخگوی خوبی برای بسیاری از 

مشکالت در حوزه های مختلف صنعت بوده است.
شیمی محاسباتی، ش��اخه ای از دانش شیمی است 
ک��ه از فرمول های ریاضی و مفاهی��م فیزیکی برای 
توجی��ه و تفس��یر پدیده ه��ای ش��یمی در جهت حل 
مس��ائل زیس��تی و صنعتی اس��تفاده می کند. شیمی 
محاسباتی توسط روش های متفاوتی انجام می پذیرد. 
یکی از روش های بسیار مهم، مدل سازی یک سیستم 
مولکول��ی قبل از س��نتز آن مولکول در آزمایش��گاه 
می باش��د. اگر چه مدل های محاس��باتی ممکن است 
که کامل نباش��ند، ولی با ای��ن وجود آنها اغلب برای 
90 درصد ترکیبات ش��یمیایی ممکن جوابگو هستند. 
اطالعات به دس��ت آمده از این مدل های محاسباتی 
با ارزش هس��تند؛ زیرا س��نتز یک ماده  جدید نیازمند 
ماه ها کار در آزمایش��گاه و مواد اولیه جدید اس��ت و 
در کنار محص��ول اصلی، محصوالت س��می جانبی 
نی��ز تولید می ش��ود. مزیت دوم اس��تفاده از ش��یمی 
محاس��باتی، درک کامل مس��أله می باش��د. تعدادی 
از خ��واص مولکولی اس��ت که دس��تیابی ب��ه آنها با 
روش های محاس��باتی نس��بت ب��ه روش های عملی 
آسان تر می باش��د. همچنین، یک س��ری اطالعاتی 
راج��ع ب��ه پیوندهای مولکولی می باش��د ک��ه تنها با 
روش های محاس��باتی قابل حصول هس��تند و هیچ 
روش تجربی برای رس��یدن به ای��ن اطالعات وجود 
ندارد. بنابراین، امروزه ش��یمیدان های تجربی زیادی 
با استفاده از روش های مدل سازی محاسباتی، امکان 
وجودی ترکیبات مد نظرشان را قبل از اقدام به سنتز 
در آزمایش��گاه مورد بررسی قرار می دهند. استفاده از 
نرم افزارهای کامپیوتری، موجب آسان تر شدن شیمی 

محاسباتی از طریق حل معادالت بسیار پیچیده شده 
اس��ت. هر چقدر که اس��تفاده از ش��یمی محاسباتی 
آسان تر می شود، ش��یمیدان های محاسباتی حرفه ای 

بیشتر به مسائل مدل سازی سخت توجه می کنند.

به طورکل��ی، ام��روزه تمام��ی روش های ش��یمی 
محاسباتی برای مدل س��ازی مولکولی و حل مسائل 
ش��یمیایی از طریق کامپیوتر انجام می شوند. مسائلی 
که به روش های محاس��باتی توانایی بررسی شدن را 
دارند، به طور خالصه در ادامه توضیح داده می شوند:
 س�اختار مولکول�ی: حالت هایی که مولکول ها 
می توانند داش��ته باش��ند که ش��امل بررس��ی طول 

پیوندها، زاویه ها و دی هدرال ها می شود.
 ان�رژی مولکول ها و حد واس�ط ها: این بررسی 
نش��ان می دهد که کدام ایزومر در یک تعادل شیمیایی 
مناسب تر است و اینکه یک واکنش چگونه پیش می رود 

)از انرژی مربوط به واکنشگرها و حالت های گذار(.
 واکنش پذیری ش�یمیایی: برای مثال دانستن 
محل انباش��تگی الکترون ها )محل های نوکلئوفیلی( 
و محل های��ی که الکترون به آنه��ا مهاجرت می کند 
)محل های الکتروفیلی( م��ا را قادر به پیش بینی این 
امر س��اخته که کدام نوع از واکنشگرها توانایی حمله 

به مولکول را دارند.
ای��ن   :UV-Vis و   IR، NMR طیف ه�ای   
طیف ها می توانند با روش های محاس��باتی به دست 
آیند و اگر مولکولی ناشناخته باشد، شیمیدان می تواند 

با این روش ها ساختار مولکول را حدس بزند.
 برهم کنش ی�ک پیش ماده با ی�ک آنزیم یا 
رس�پتور: دانستن نحوه  اتصال یک مولکول به محل 
فعال یک آنزیم، توانایی طراحی و س��اخت داروهای 

بهتر را ایجاد می نماید.
 خ�واص فیزیکی م�واد: این خواص مربوط به 
دانستن خواص مولکول های اولیه و نحوه  برهم کنش 

آنها با همدیگر می باش��د. برای مثال، دانستن قدرت 
و یا نقطه ذوب یک پلیمر، وابس��ته به دانستن نحوه  
اتص��ال مونومرها به یکدیگر و مقدار نیرویی که بین 

آنها وجود دارد، می باشد.
شیمیدان های محاسباتی برای دانستن موارد اشاره 
ش��ده، نیاز به گزینش روش های محاس��باتی موجود 
دارن��د. بهترین روش های محاس��باتی در پنج گروه، 

دسته بندی می شوند:
)MM( مکانیک مولکولی 

)SE( روش های نیمه تجربی 
)Ab initio( روش های اب اینیشیو 

)DFT( نظریه  تابعیت چگالی 
 دینامیک مولکولی )MD( و شبیه  سازی مونت کارلو

با توج��ه به موجود ب��ودن روش های محاس��باتی 
متفاوت، امکان مدل س��ازی هر ن��وع مولکولی با هر 
ان��دازه ای و با هر تعداد اتمی وجود دارد. لذا به همین 
خاطر کاربردهای زیادی را میتوان برای این علم نوپا 
برش��مرد. یکی از کاربردهای بس��یار مه��م آن، علم 
طراحی دارو می باش��د که در س��ال های اخیر جایگاه 
خود را توانسته به خوبی در میان محققین باز نماید.

طراح��ی دارو )Drug Design( در حقیق��ت فرایند 
طراحی س��اختار ش��یمیایی یک مولک��ول به عنوان 
ی��ک دارو ب��ر مبن��ای برهمکنش با ی��ک مولکول 
زیس��تی ی��ا یک هدف زیس��تی مش��خص اس��ت. 
 درح��ال حاض��ر، طراح��ی دارو به کم��ک کامپیوتر
)Computer Aided Drug Design( CADD

به عنوان یکی از ابزارهای بس��یار مفید برای توس��عه 
منطقی داروه��ا، مورد توجه قرارگرفته اس��ت که در 
واق��ع ش��امل طراح��ی دارو از روی س��اختار بوده و 
توانسته زمان الزم برای شناسایی و طراحی ترکیبات 
دارویی، نوع آن ها و بهینه س��ازی ساختارش��ان را به 
حداق��ل زمان برس��اند. این روش در طی 20 س��ال، 
توس��عه و تکام��ل پیداکرده و به یکی از ش��اخه های 
علمی مهم در ش��یمی دارویی تبدیل  ش��ده اس��ت. 
زمینه ه��ای مهم��ی که نق��ش اصلی در پیش��رفت 
طراحی دارو به  وس��یله کامپیوتر داشته اند را می توان 
به توسعه چندجانبه الگوریتم های پیشرفته که امکان 
محاس��به میدان ه��ای نیروی پیچیده را داده اس��ت، 
رشد س��ریع در محاس��بات کامپیوتری، دسترسی به 
کامپیوترهای پیش��رفته )کالسترها( در مراکز علمی، 
دسترس��ی به س��اختارهای س��ه بعدی مولکول های 
بزرگ که به وس��یله روش های کریستالوگرافی اشعه 

 / ل��ی  آ ش��یمی  تخصص��ی  ی  ا کت��ر د  / ت�ی  نبا ی  مه�د کت�ر  د  [
] ی��ن  نو ی  ه��ا و ر ا د ن  س��یو ال مو فر و  س��نتز   ، ح��ی ا طر متخص��ص 

نقش کامپیوترها در کشف و
طراحی داروهای نوین

پزشـکی- د ارویـی
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X و اسپکتروس��کوپی NMR شناسایی  شده اند و نیز 
دسترسی همگان به پایگاه های دادۀ ساختار ترکیبات 
ش��یمیایی که به  وس��یله اینترنت میسر شده است را 
معرف��ی نم��ود که باع��ث گرایش محققان ش��یمی، 
فیزی��ک، ریاضی، داروس��ازی و بیولوژی به این علم 
نو پا ش��ده اس��ت. همچنین، CADD برای طراحی 
پیش داروها مفید اس��ت؛ پیش داروها به طور عام برای 
افزایش دادن خصوصیات ویژه و یا دس��ترس پذیری 

زیستی یک داروی اصلی بکار می روند.
فرایند طراحی دارو فرایند هشت مرحله ای است:

 مطالعه و بررسی ساختار مولکول و پذیرنده دارو
 بهینه سازی ساختار هندسی مولکول و پذیرنده دارو

 بررس��ی پای��داری، واکنش پذی��ری و خ��واص 
الکترونی مولکول

 اس��تحصال س��اختار ش��یمیایی و دو بع��دی 
بیومولکول ها

 بررسی برهمکنش مولکول با پذیرنده دارو
 بررسی خواص فیزیکوشیمیایی مولکول

 سنجش و بررس��ی امکان پذیری و قابلیت دارو 
شدن مولکول

 غربالگ��ری مولکول های دارویی و مقایس��ه با 
مولکول های استاندارد

در س��ال های اخی��ر، محققی��ن زی��ادی در ح��وزه 
طراح��ی دارو وارد ش��ده اند و از مجموع��ه تحقیقات 
و پژوهش های این محققی��ن، نرم افزارهای جدیدی 
ایج��اد و ارائه گش��ته اس��ت که ه��ر ک��دام از این 
نرم افزاره��ا به نوبه خود، باع��ث ایجاد انقالبی عظیم 

در بخشی از این حوزه عظیم گشته است.
نرم افزاره��ای زیادی برای بهینه س��ازی س��اختار 
مولکول ه��ای ش��یمیایی وج��ود دارد ک��ه بهترین و 
 Gaussian، Spartan، ،پرکاربردترین این نرم افزارها
 Materials Studio، Hyperchem، Turbomole،
Gromacs و GAMESS می باش��د. همچنین، این 
نرم افزارها قابلیت بررس��ی واکنش پذیری و پایداری 
و خ��واص الکترونی ترکیبات ش��یمیایی را دارند. این 
مطالع��ات ب��ر پایه بررس��ی اوربیتال ه��ای مولکولی 

جبهه ای انجام می پذیرد.
تش��کیل کمپلکس بین مولکول های طراحی شده 
و بیومولکول ه��ا، از طری��ق برهمکنش ه��ای یونی، 
اس��تریک و پیون��د هیدروژنی ص��ورت میپذیرد که 
پیش بینی تش��کیل چنی��ن کمپلکس هایی ب��ا آنالیز 
داکینگ مولکولی میس��ر می باش��د. از نرم افزارهای 
مهم و معتبر آنالیز داکینگ مولکولی دارو با پذیرنده، 

میتوان به نرم افزارهای ADT و MVD اشاره نمود.
 ADME پیش بینی خواص فیزیکوکمیکال و خواص
 )Absorption, Distribution, Metabolism and
Excretion( ترکیبات ش��یمیایی طراحی شده، توسط 
 SwissADME سایت های مولکولی آنالین همچون
و ی��ا FAF4Drugs انج��ام می گی��رد. بدین ترتی��ب 
همانگونه که بی��ان گردید فرایند طراحی دارو پیچیده 
ولی مبتنی بر یک اصول مشخص می باشد که با انجام 
صحیح این فرایند چند مرحله ای میتوان مولکول های 
جدیدی را به دنیای ش��یمی معرفی نمود که پتانسیل 

بالقوه ای در درمان بیماری های خاص داشته باشد.
لوکیمی��ا )لوس��می ی��ا س��رطان خ��ون(، یکی از 
بیماری ه��ای خاص بوده که تا س��الها افراد مبتال به 
دلیل نبود داروهای درمانی با ش��دیدترین مشکالت 
دس��ت و پنجه ن��رم می کردند و در خیل��ی از مواقع 
زندگی خ��ود را از دس��ت می دادند. لوس��می، نوعی 
س��رطان اس��ت که معمواًل از مغز اس��تخوان شروع 
می ش��ود و باعث ش��کل گیری تعداد زی��ادی گلبول 
س��فید غیرطبیعی می گ��ردد. این گلبول های س��فید 
خونی به صورت کامل تش��کیل نش��ده اند و به آن ها 
بالس��ت یا س��لول های لوکمی یا سرطان خون گفته 
می شود. از نشانه های این بیماری می توان مشکالت 
خونریزی و کبودشدگی، احساس خستگی شدید، تب 
و خطر افزای��ش عفونت را نام برد. این نش��انه ها به 
دلیل نبود س��لول های خونی طبیعی ایجاد می شوند. 
تشخیص این بیماری با اس��تفاده از آزمایش خون و 
بیوپس��ی مغز اس��تخوان صورت می گیرد. درمان این 
بیماری ش��امل ترکیبی از روش های ش��یمی درمانی، 
پرتودرمان��ی، درمان هدفمند، پیوند مغز اس��تخوان و 

همچنین مراقبت تسکینی می باشد.
ایماتینی��ب )Imatinib(، اولی��ن داروی هدفمند در 
حوزه ش��یمی درمانی ب��ود که برای درم��ان بیماری 
لوسمی معرفی گردید. س��اختار مولکولی ایماتینیب، 
توس��ط روش های محاس��باتی طراح��ی و مطالعه بر 
روی خواص بیولوژیکی و فیزیکوکمیکال آن تمامًا با 
استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری انجام گرفت و بعد 
از آن بود که سنتز و به دنیای ترکیبات دارویی اضافه 
گردی��د. ایماتینی��ب عالوه بر درمان س��رطان خون، 
برای درمان تومورهای معده نیز استفاده می شود. این 
دارو که با نام تجاری گلیویک ش��ناخته می ش��ود در 
سال 2012، تاییدیه س��ازمان غذا و داروی آمریکا را 

دریافت نمود.
زانامیویر )Zanamivir(، داروی دیگری است که از 
طریق روش های محاسباتی برای درمان و پیشگیری 
آنفوالن��زا طراحی گش��ت. این دارو در س��ال 1990 
طراحی و تولید ش��د و در سال 2006 تاییدیه سازمان 
غ��ذا و داروی آمری��کا را دریافت نم��ود. این دارو بر 
اس��اس سایت فعال پروتئین نورآمینیداز طراحی شده 
اس��ت که از خروج ویروس آنفوالنزا از سلول مهمان 

و آلوده سازی سلول های جدید جلوگیری می نماید.
داروی رالتگراوی��ر )Raltegravir( نیز بر اس��اس 
جایگیری در س��ایت فعال آنزیم اینتگراز طراحی شد. 

آنزیم اینتگراز آنزیمی است که مواد ژنتیکی ویروس 
HIV را به درون کروموزوم های انسانی هدایت کرده 
و مرحله مهمی در ش��روع بیماری ایدز می باشد. این 
دارو در جوالی 2009 تاییدیه س��ازمان غذا و داروی 
آمری��کا را دریافت ک��رد. این دارو در ح��وزه درمان 

بیماری ایدز نخستین دارو می باشد.
س��ایمتیدین )Cimetidine(، داروی دیگری است 
که به لطف علم طراحی دارو جهت درمان زخم معده 
و سوزش سر دل ساخته شد. این دارو در حقیقت یک 
ترکیب آنتاگونیستی برای پذیرنده هیستامین نوع دوم 

)H2( می باشد.

طراح��ی و کش��ف داروه��ای جدید با اس��تفاده از 
نرم افزارهای کامپیوتری، افق جدیدی را در پیشرفت 
حوزه درمان بیماری های خاص نمایان ساخته است. 
از زمینه های کاری بس��یار جدید متخصصین شیمی 

محاسباتی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
HT3-5 آنتاگونیست های 

 آگونیست های پذیرنده استیل کولین
 آنتاگونیست های پذیرنده آنژیوتنسین

 بازدارنده های تیروزین-کیناز
 آنتاگونیست های پذیرنده کارابینوئید

CCR5 آنتاگونیست های پذیرنده 
 بازدارنده های سیکلواکسیژناز 2

 بازدارنده های دی پپتیدیل پپتیداز 4
HIV بازدارنده های پروتئاز 

NK1 آنتاگونیست های پذیرنده 
 بازدارنده ه��ای ترانس��کریپتاز برگش��تی غی��ر 

نوکلئوزیدی
 بازدارنده های ترانسکریپتاز برگشتی نوکلئوزیدی 

و نوکلئوتیدی
PDE5 بازدارنده های 

 بازدارنده های پمپ پروتئینی
 بازدارنده های رنین

 تریپتان ها
TRPV1 آنتاگونیست های 

c-Met بازدارنده های 
تعیی��ن اهداف مولکولی جدید جهت درمان دارویی 
به صورت بالقوه، با تمرکز بر روی طراحی دارویی به 
ش��دت تأمین مالی شده و بنابراین رشد چشمگیر آن 
دور از انتظار نیس��ت. بنابرای��ن پیش بینی روش های 
س��نتز ترکیب��ات و ارزیابی بیولوژیک��ی آن ها، نقش 
مهمی در آینده در صنعت داروسازی ایفا خواهد کرد.

پزشـکی- د ارویـی
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پزشـکی- تغذیه

بیم��اری ص��رع، اسپاس��م های عصبی ی��ا تخلیه 
ش��ارژ های الکتریک��ی عصب��ی اس��ت که ب��ه علت 
اختالل در سیس��تم مرکزی اعصاب ایجاد می گردد؛ 
هنگامی که ش��خصی ب��دون عامل مح��رک خاص 
نظیر افت قندخون، تب و کمبود کلس��یم، به ش��کل 
مکرر دچار حمالت تش��نج گردد دراین صورت مبتال 
به صرع می باش��د. مهم ترین علل ایجادکننده صرع 
عبارتند از: عفونت ها و تومور های مغزی، مسمومیت، 
بیماری ه��ای ارثی و ژنتیکی، اخت��الالت هورمونی، 
نبود تع��ادل در pH خون، ضربه ه��ای مغزی، نقص 
در غ��دد درون ریز ب��دن نظیر مش��کالت تیروئیدی، 
مننژیت، آسیب های ناش��ی از زایمان، کمبود کلسیم 

و قندخون.

 نقش تغذیه در بیماران مبتال به صرع:
تاکنون هیچ ش��واهد علمی حاکی از تشدید تشنج 
ب��ه دلیل مص��رف غذاهای رایج مانن��د لبنیات وجود 
ندارد و باورهای نادرس��ت نبایستی باعث محرومیت 
بیمار از مصرف غذاهای مفیدی نظیر ماس��ت و شیر 
شود. توصیه های تغذیه ای که بایستی در این بیماران 

مدنظر قرار گیرد شامل:
 فعالیت ورزش��ی روزانه )ب��ا رعایت احتیاط های 
الزم( در ص��ورت اس��تفاده از داروه��ای ضد تش��نج 

به منظور پیشگیری از ابتال به پوکی استخوان
 پیروی از یک رژیم غذایی مناس��ب و سرشار از 
کلس��یم و ویتامین »د«. )گاهًا مصرف مکمل تحت 

نظر پزشک(
 اجتناب از مصرف س��یگار زیرا موجب تش��دید 

پوکی استخوان می شود.
 اجتناب از مصرف زیاد کافئین )موجود در چای، 

قهوه، نوشابه های گازدار و شکالت( 
 مص��رف ان��واع ویتامین ها بدون نظر پزش��ک 

توصیه نمی شود.
 مص��رف روزانه آب زیاد در صورت اس��تفاده از 

توپیرامات و زونیساماید
 پرهیز از مصرف مقادیر باالی انار و گریپ فروت 

در ص��ورت مصرف کاربامازپین. این میوه ها با داروی 
ضد تش��نج تداخل داشته و مصرف آنها ممکن است 

موجب مسمومیت دارویی گردد.
 پرهی��ز از مص��رف آمینواس��یدها )موج��ود در 
مکمل های ورزش��ی(. این مواد ممکن اس��ت باعث 

بروز تشنج شوند.
 پرهیز از مصرف زیاد آس��پارتام )ش��یرین کننده 
مصنوعی(. این ماده ممکن اس��ت باعث بروز تش��نج 

گردد.
 ضروري اس��ت که اف��راد مبتال به صرع از یک 
رژیم غذایي متعادل و متنوع استفاده نمایند. مطالعات 
علمي نش��ان داده اند که دریافت نامنظم غذا در طول 
ش��بانه روز، با افزایش تعداد حمالت صرع در ارتباط 
می باش��د. به عبارت��ی، ب��اال و پایین رفت��ن ناگهاني  

قندخون با بروز حمالت صرع در ارتباط است.

 نق�ش رژیم کتوژنیک در بیم�اران مبتال به 
صرع:

رژی��م کتوژنی��ک که برای هر فرد ب��ه طور خاص 
تعیی��ن می گ��ردد، ی��ک رژیم ح��اوی چرب��ی باال، 
کربوهیدرات پایین و پروتئین محدود ش��ده است که 
از س��ال 1921 برای درمان بیم��اران با صرع مقاوم 

استفاده شده است.
بررس��ی ها نش��ان داده اند که در بیمارانی که صرع 
مقاوم به درمان دارند، می توان از روش های دیگری 
نظیر تحریک عصبی و رژیم کتوژنیک استفاده نمود. 
اس��تفاده از رژی��م غذای��ی کتوژنیک اخیرا در س��ایر 
بیماری های نورولوژیک نظیر پارکینس��ون و آلزایمر 

نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اگرچه مکانیس��م دقیق رژی��م کتوژنیک در درمان 
بیماری صرع به درس��تی ش��ناخته نش��ده اس��ت اما 
بررس��ی های حیوانی نش��ان داده اند که مکانیسم اثر 
این رژیم متفاوت از مکانیسم اثر داروهای ضد تشنج 

است.
در ای��ن نوع رژیم، مصرف همه یا بیش��تر غذاهای 
ح��اوی ش��کر و نشاس��ته )کربوهیدرات( به ش��دت 
محدود ش��ده اس��ت. زمانیکه س��طح گلوکز به دلیل 
رژیم کم کربوهیدرات کاهش می یابد، بدن ش��روع به 
س��وختن چربی کرده و کتون ها )استون،استواس��تات 
و بتاهیدروکس��ی بوتیرات( را تولید می نماید. بنابراین، 
رژی��م کتوژنیک منج��ر به کاهش قندخ��ون و تولید 
اجسام کتونی در اثر بتااکسیداسیون چربی ها می شود. 
براس��اس مطالعات انجام شده، یکی از مکانیسم های 
اثر رژیم کتوژنیک، افزایش میزان استون و استواستات 

اس��ت که بر اساس مدل های حیوانی به نظر می رسد 
دارای خاصیت ضدتش��نج می باشند. در بیماران مبتال 
به صرع نیز که رژیم کتوژنیک به آنها پاسخ داده است 

افزایش سطح استون مشاهده شده است.

مکانیس��م دیگر، نقش اس��یدهای چرب غیر اشباع 
می باشد که بر اس��اس مطالعات صورت گرفته، پس 
از درم��ان ب��ا رژیم کتوژنیک، س��طح آراش��یدونیک 
اس��ید و دوکوهزاهگزانوئیک اس��ید در س��رم و مغز 
باال می رود که ای��ن مواد منجر به بیان پروتئین های 
خاص در میتوکندری ش��ده که موجب کاهش تولید 
ان��واع رادیکال آزاد می گردند. از آنجائی که اس��ترس 
اکس��یداتیو مس��تعد کنن��ده تش��نج اس��ت، کاهش 
رادیکال ه��ای آزاد با این مکانیس��م می تواند از بروز 

تشنج جلوگیری نماید.
مکانیس��م دیگر بهبود انرژی رسانی به مغز با رژیم 
کتوژنیک است. افزایش ذخیره انرژی در مغز می تواند 

مقاومت به تشنج را افزایش دهد.
بر اس��اس بررس��ی های انجام ش��ده، کارایی رژیم 
کتوژنیک از بسیاری از داروهای ضدتشنج بهتر است 
و ح��دود نیمی از بیماران حداق��ل 50 درصد کاهش 
در فرکانس تش��نج را تجربه می کنند. این نوع رژیم 
معمواًل با روزه داری ش��روع ش��ده که ب��ه مدت 36 
س��اعت یا تا زمان مثبت شدن کتون ادرار ادامه دارد 
ولی ممکن است نوع دیگری از رژیم کتوژنیک بدون 

روزه داری شروع شود.
با این حال، رژیم کتوژنیک دارای عوارضی اس��ت 
که می توان به دهیدراسیون یا کم آبی، افت قندخون، 
استفراغ و یبوست اش��اره نمود. عالوه براین، افزایش 
کلس��ترول و تری گلیس��رید به خص��وص در 6 ماهه 
اول ش��روع درمان ممکن اس��ت رخ ده��د. لذا حتمًا 
بایس��تی بیماران مبتال به صرع در بیمارس��تان تحت 
رژیم کتوژنیک قرار گیرند. بر اساس مطالعات صورت 
گرفته برای ارزیابی اثربخشی، رژیم کتوژنیک بایستی 
حداقل به مدت 3 ماه ادامه یابد که در صورت کاهش 
تش��نجات بیش��تر از 50 درصد، رژیم کتوژنیک بهتر 

است حداقل دو سال ادامه یابد.

تغذی��ه/  دکت��رای  دانش��جوی   / چم�ری  مری�م   [
] ته��ران  دانش��گاه  تغذی��ه  دانش��کده  پژوه��ش  کارش��ناس 

رژیم کتوژنیک در بیماران مبتال به صرع
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متأسفانه امروزه با پیش��رفت جوامع بشری و تغییر 
در س��بک زندگی، شاهد رشد روزافزون شیوع دیابت 
در دنیا هس��تیم. طبق آمارهای منتش��ر شده توسط 
س��ازمان جهانی بهداش��ت و فدراس��یون بین المللی 
دیابت، هم اکنون بیش از 450 میلیون نفرد در دنیا به 
دیابت مبتال بوده و این تعداد تا س��ال 2040 به بیش 
از 640 میلی��ون نفر خواهد رس��ید. در حال حاضر، از 
ه��ر 11 نفر یک نفر به دیابت مبتال بوده و پیش بینی 
می شود که طی 30 سال آینده، یک نفر از هر 10 نفر 

به دیابت مبتال باشد.
دیابت، یک بیماری مزمن پیچیده است که نیازمند 
مراقبت های پزش��کی مس��تمر می باش��د. بر اساس 
مطالعات صورت گرفته، آموزش خود مراقبتی دیابت 
برای پیش��گیری از مش��کالت ح��اد و کاهش خطر 
ع��وارض طوالنی مدت بس��یار مهم اس��ت. بیماری 
دیابت اگر کنترل نش��ود، می تواند ع��وارض فراوانی 
را می توان��د به همراه داش��ته باش��د. این عوارض در 
دو دس��ته مهم عوارض میکرووس��کوالر و عوارض 
ماکرووسکوالر طبقه بندی می شوند. بر اساس شواهد 
و مطالعات، می توان نتیجه گرفت که کنترل قندخون 
در درازمدت نقش بس��یار مهمی را در پیش��گیری از 
عوارض به خص��وص عوارض میکرووس��کوالر ایفا 
خواه��د نم��ود. عوارض ماکرووس��کوالر که ش��امل 
بیماری ه��ای قلبی و عروقی می باش��د، از مهم ترین 
و ش��ایع ترین عل��ل م��رگ و میر در بیم��اران مبتال 
به دیابت به ش��مار می آید. آمار منتش��ر ش��ده توسط 
س��ازمان جهانی بهداشت در س��ال 2016 بیانگر این 
اس��ت که س��االنه 1/5 میلیون مرگ به دیابت قابل 
انتس��اب خواهد بود. از دسته عوارض میکرووسکوالر 
نیز می توان ب��ه نفروپاتی دیابتی، رتینوپاتی دیابتی و 

هم چنین نوروپاتی دیابتی اشاره نمود.
نفروپاتی دیابت که یک بیماری مزمن کلیوی است، 
توس��ط وجود مس��تمر افزایش دفع آلبومین در ادرار 
)آلبومینوریا( و کاهش میزان فیلتراس��یون گلومرولی 
)GFR>60( در کلیه و دیگر تظاهرات آسیب کلیوی 
شناخته می شود. نفروپاتی دیابت در 20 تا 40 درصد 
بیماران مبتال به دیابت اتفاق می افتد. اگرچه در افراد 
مبتال به دیابت نوع 1 که 10 س��ال از ابتال به دیابت 
آنه��ا می گ��ذرد، نفروپاتی دیابت مش��اهده می گردد، 
اما ممکن اس��ت در همان ابتدای تش��خیص دیابت 
در بیماران مبتال به دیابت نوع 2 وجود داش��ته باشد. 
نفروپاتی دیابت اگر کنترل و درمان نش��ود، می تواند 
پیشرفت کرده و به مرحله نهایی بیماری کلیه تبدیل 

گردد که نیازمند دیالیز یا پیوند کلیه می باشد. 

نکته بس��یار قابل تأمل این است که در میان افراد 
مبت��ال به دیاب��ت نوع 1 یا 2، وج��ود بیماری کلیوی 
مزم��ن یا نفروپاتی می تواند به طور قابل توجهی خطر 
بیماری های قلبی-عروقی و نیز هزینه های درمان را 

در این بیماران افزایش دهد.

مهمتری�ن فاکتوره�ای خطر ابتال ب�ه نفروپاتی 
دیابتی شامل:

 طول مدت هیپرگلیسمی یا باال بودن قند خون
 شدت هیپرگلیسمی

 سابقه خانوادگی نفروپاتی دیابتی
 مصرف سیگار

 نژاد )در نژاد آفریقایی- آمریکایی و اس��پانیایی 
بیشتر است.(

 وجود رتینوپاتی )اگرچه نفروپاتی دیابت ممکن 
اس��ت در زمان تش��خیص در بیم��اران دیابتی بدون 

وجود رتینوپاتی وجود داشته باشد.(

بر اس��اس گایدالین ه��ای انجمن دیاب��ت امریکا 
از واژه ه��ای  نفروپات��ی، دیگ��ر  ب��رای تش��خیص 
میکروآلبومینوری یا ماکروآلبومینوری )سطح مختلف 
از افزای��ش دفع ادراری آلبومین( اس��تفاده نش��ده و 
فقط از واژه آلبومینوریا )نس��بت آلبومین به کراتینین 
ادرار راندوم استفاده می ش��ود. به عبارتی، غربالگری 
آلبومینوریا به سادگی می تواند توسط نسبت آلبومین 
به کراتینین ادرار با جمع آوری تصادفی ادرار صورت 
گیرد. این نسبت در حالت نرمال، بایستی کمتر از 30 
میلی گرم به ازای گرم کراتینین باشد که در نفروپاتی 
با آلبومینوریا، این نسبت بزرگتر مساوی 30 میلی گرم 
به ازای گرم کراتینین خواهد بود. با این حال بایس��تی 
توجه داش��ت که به دلیل تغییرات بیولوژیک بیشتر از 
20 درصد در این محدوده های اندازه گیری، بایستی 
2 نتیجه از 3 نتیجه آزمایش انجام ش��ده در طی یک 
دوره 3-6 ماه غیرنرمال باش��د تا بتوان تشخیص داد 
که بیم��ار دیابتی دارای آلبومینوریای باال می باش��د. 
عالوه براین، انجام ورزش در طی 24 س��اعت قبل از 

انجام آزمایش، وجود عفونت، تب، نارس��ایی احتقانی 
قل��ب، افزایش قن��د خون قاب��ل توج��ه، قاعدگی و 
فش��ارخون باال می تواند این نسبت را باال نشان دهد 
که مس��تقل از آسیب کلیوی می باش��د. همچنین، از 
 GFR زمانی که آلبومینوری قابل توجه ایجاد ش��ده و
کاهش پیدا کند، تغییرات پاتولوژیک کلیوی غیر قابل 

برگشت خواهند بود.

 مراحل نفروپاتی دیابتی:
 افزایش فیلتراس��یون گلومرولی )GFR( در اثر 
هیپرپرفی��وژن گلومروالر و هیپرتروفی کلیه در اوایل 

سیر دیابت
 طبیعی ش��دن مجدد GFR در اثر ضخیم شدن 
غش��ای پایه گلومروالر و افزایش ضخامت مزانژیوم 

در طی 5 سال
 شروع دفع اداری آلبومین طی 10-5 سال بعدی
الزم به ذکر اس��ت که در برخ��ی از افراد مبتال به 
دیابت ن��وع یک ، دفع آلبومی��ن در ادرار بعد از یک 

دوره کوتاه آلبومینوری پسرفت می کند. 

 تفاوت های نفروپاتی دیابتی در دیابت نوع 
یک و دو:

 آلبومینوری��ا در هنگام تش��خیص دیابت نوع دو 
ممکن است وجود داشته باشد.

 در دیابت نوع دو، افزایش فشار خون بطور شایع 
با آلبومینوریا همراهی دارد.

 در دیاب��ت نوع دو، آلبومینوری��ا پیش بینی کننده 
ضعیف تری برای بیماری کلیوی دیابتی است.

 آلبومینوریا در دیابت نوع دو ممکن است ثانویه 
ب��ه عوامل غیر مرتبط به دیابت از قبیل فش��ار خون، 
نارس��ایی قلب��ی جبران ش��ده، بیماری پروس��تات یا 

عفونت باشد.
 آلبومینوری باید در مراحل ابتدایی، تش��خیص 

داده شده و درمان مؤثر گردد.
اندازه گی��ری پروتئی��ن ادرار در آنالیز ادراری روتین 
نمی توان��د مقادیر کم دفع آلبومین را شناس��ایی کند 
و ارزیابی س��الیانه بایستی ش��امل اندازه گیری نسبت 
نقط��ه ای آلبومین ب��ه کراتینی��ن ادرار و اندازه گیری 

GFR باشد.
عالوه براین، مبتالیان ب��ه دیابت در معرض خطر 
نفروتوکسیسیته ناشی از کنتراست قرار دارند. ریسک 
فاکتورهای این عارضه وجود نفروپاتی قبلی و کاهش 
حجم است. این بیماران بایستی قبل و بعد از دریافت 
ماده حاجب به خوبی هیدراته ش��وند و کراتینین سرم 

دانستنی های دیابت

از نفروپ��اتی دیابتی چه 
می دانیم؟

] داخل��ی  متخص��ص   / نکوئ�ی  نجم�ه  د کت�ر   [
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تا 48-24 ساعت بعد مداخله، پایش گردد. متفورمین 
نیز بایس��تی تا زمان تأیید عملکرد نرمال کلیوی بعد 

از مداخله قطع شود.

 غربالگری نفروپاتی دیابتی:
در موارد زیر باید غربالگری آلبومینوریا انجام شود:

 حداقل یکبار در س��ال در بیماران مبتال به دیابت 
نوع 1 که 5 سال یا بیشتر از ابتال به دیابت آنها می گذرد. 
 در تمام بیماران مبتال به دیابت نوع دو از ابتدای 

تشخیص
اگر بیم��اران مبتال به دیاب��ت دارای آلبومینوریای 
بیش��تر از 30 میلی گرم به ازای گ��رم کراتینین و نیز 
فیلتراسیون گلومرولی کمتر از 60 داشتند، بایستی 2 

بار در سال ارزیابی انجام گیرد.
 در طی بارداری

 درمان نفروپاتی دیابتی
درم��ان نفروپات��ی در حقیق��ت راه اصل��ی ب��رای 
جلوگیری از ایجاد عارضه اس��ت. مداخالت مؤثر در 

کاهش پیشرفت آلبومینوری عبارت از:
 نرمال کردن و بهبود کنترل قند خون

 کنترل دقیق فشار خون
 تجوی��ز مهارکننده های تبدیل آنژیوتانس��ین یا 

بلوکه کننده های رسپتور آنژیوتانسین 
 درمان چربی خون باال

بهبود و کنترل قند خون، س��رعت بروز و پیشرفت 
آلبومینوریا را در بیم��اران مبتال به دیابت نوع یک و 
دو کاهش می دهد. ام��ا تأثیر آن بعد از ظهور مقادیر 

زیادی آلبومینوریا مشخص نیست.
با کاهش GFR و در مراحل نهایی، نیاز به انسولین 
در بیماران کاهش یافته و بایستی دوز داروها کاهنده 
قند خون مجدد ارزیابی شود. برخی داروها )سولفونیل 
اوره و متفورمی��ن( در نارس��ایی کلیه پیش��رفته، منع 

مصرف دارند.
عالوه براین، کنترل دقیق فشار خون موجب کاهش 
دفع آلبومین می ش��ود. در بیماران مبت��ال به دیابت، 
فش��ار خون بایس��تی کمتر از 90/140 حفظ ش��ود و 
در بیماران با ریس��ک افزایش یافته کاردیوواسکوالر 
و پیشرفت CKD، بهتر است هدف فشار خون کمتر 

از 80/130 باشد.

داروه��ای مهارکنن��ده تبدی��ل آنژیوتانس��ین ی��ا 
بلوکه کننده های رس��پتور آنژیوتانسین با اثر یکسان و 
مستقل از اثر روی کاهش فشار خون، موجب کاهش 
آلبومینوریا می شوند. بعد از شروع درمان، می توان دوز 
دارو را افزای��ش داده و آلبومی��ن ادرار را پایش کرد. 
کاربرد این داروها قبل از شروع آلبومینوری یا استفاده 
از ترکیب داروهای مهارکننده تبدیل آنژیوتانس��ین و 
بلوکه کننده های رس��پتور آنژیوتانس��ین هیچ سودی 
ندارد. همچنی��ن، در صورت بروز س��رفه یا آنژیوادم 
ب��ا مهارکننده تبدیل آنژیوتانس��ین، می توان از بلوکه 

کننده های رسپتور آنژیوتانسین استفاده نمود.
در صورت میسر نبودن استفاده از این دو گروه دارو 
یا عدم کنترل فشارخون، می توان از بلوکه کننده های 
کلسیم غیر دی هیدروپیریدینی، بتابلوکر یا دیورتیک 

استفاده نمود.
برخی آگونیس��ت های رسپتور GLP-1 )پپتید شبیه 
گلوکاگون( و مهارکننده های SGLT-2 )انتقال دهنده 
س��دیم-گلوکز( باعث بهب��ود کنترل گلیس��میک و 
کاهش پیش��رفت بیماری کلی��وی دیابتی در بیماران 
دیابت نوع دو یا کاردیوواسکوالر اثبات شده می شوند.

بایس��تی در نظر داش��ت که مش��اوره نفرولوژی در 
صورت وجود آلبومینوری و GFR کمتر از 30 مد نظر 
قرار گیرد. همچنین، عوارض قلبی-عروقی علت اصلی 
م��رگ در بیماران نفروپاتی بوده و هیپرلیپیدمی یا باال 

بودن چربی خون باید بصورت تهاجمی درمان شود.
زمانیک��ه می��زان GFR ب��ه 20 می رس��د، ارجاع 
ب��رای پیون��د کلیه بایس��تی انجام ش��ود. پیوند کلیه  
preemptive )قب��ل دیالی��ز( و از اهدا کنن��ده زن��ده 
درمان ارجح است. با این حال، عوارض همودیالیز در 

دیابتی ها بیشتر است و عبارتند از: 
 هیپوتانس��یون ی��ا افت فش��ار خ��ون )به علت 

نوروپاتی اتونوم با فقدان تاکیکاردی رفلکسی(
 دسترسی عروقی مشکل تر
 تسریع پیشرفت رتینوپاتی

 درمان تغذیه ای در نفروپاتی دیابت:
در اف��راد مبتال ب��ه نفروپاتی دیابت ب��دون دیالیز، 
دریاف��ت پروتئین رژیم بایس��تی 0/8 گ��رم به ازای 
کیلوگرم وزن بدن در نظر گرفته ش��ود. در مقایس��ه 
با مقادیر باالی دریافت پروتئین، این میزان پروتئین 

می توان��د میزان فیلتراس��یون گلومرول��ی را کاهش 
ده��د. دریافت مقادی��ر باالی پروتئین بیش��تر از 20 
درصد از کال��ری دریافتی روزانه ی��ا حدود 1/3 گرم 
ب��ه ازای کیلوگرم وزن بدن، با افزایش آلبومینوریا، از 
دست دهی بیش��تر عملکرد کلیه و مرگ و میر ناشی 
از بیم��اری کلیوی همراه اس��ت و بنابراین بایس��تی 
اجتناب گردد. از طرف دیگر، بایستی از کاهش میزان 
پروتئین رژیم به کمتر از میزان توصیه شده 0/8 گرم 

به ازای کیلوگرم وزن بدن اجتناب گردد.
محدود کردن س��دیم رژیم به میزان کمتر از 2300 
میلی گرم در روز به منظور کنترل فشار خون مفید بوده 
و می تواند خطر بیماری قلبی-عروقی را کاهش دهد. 
همچنین محدود کردن میزان پتاس��یم رژیم نیز برای 
کنترل غلظت پتاس��یم سرم الزم است. این مداخالت 
ممکن اس��ت برای بیماران دارای میزان فیلتراس��یون 
گلومرولی پایین اهمیت بیش��تری داش��ته باشد. برای 
بیماران تحت دیالیز، میزان باالتری از دریافت پروتئین 
رژیم بایس��تی در نظر گرفته ش��ود. از آنجائیکه س��وء 
تغذیه مش��کل مهم در برخی بیماران دیالیزی اس��ت. 
توصیه ها برای دریافت س��دیم پتاس��یم رژیم بایستی 
بر اس��اس ش��رایط موجود، مصرف دارو، فشار خون و 

اطالعات آزمایشگاه به صورت فردی باشد.
همچنی��ن، ب��ا توجه ب��ه مطالعات انجام ش��ده در 
بیماران مبتال به دیابت از نظر کمبود س��طوح برخی 
ویتامین ه��ا، اثربخش��ی دریاف��ت ویتامین های گروه 
ب نش��ان داده ش��ده اس��ت که می تواند یک مکمل 
مناس��ب برای مراحل ابتدایی نفروپاتی دیابت باشد. 
نقش محافظت کنندگی کمپلکس ویتامین های گروه 
ب در برابر آس��یب های کلی��وی در بیماران مبتال به 
دیابت، احتمااًل با بهبود افزایش هموسیستئین مرتبط 
است. ویتامین ب1 می تواند از طریق انحراف جریان 
گلوکز از مس��یر غیرهوازی به هوازی، موجب بهبود 
عملکرد س��لول های اندوتلیال ش��ده و بنابراین در به 

تأخیر انداختن عوارض عروقی بسیار مؤثر است.
نفروپاتی دیابت همچنین با تغییرات در متابولیس��م 
ویتامی��ن ب6 مرتبط اس��ت. ویتامی��ن ب6 می تواند 
پیش��رفت بیماری کلیوی را کاه��ش دهد. عالوه بر 
این، ش��یوع باالی کمب��ود ویتامین ب12 در بیماران 
دیابتی دارای نارسایی کلیوی مشاهده شده است که 
کمب��ود ویتامین ب12 یک تعیی��ن کننده مهم برای 
افزای��ش هموسیس��تئین و در نتیجه ب��روز عوارض 

میکروواسکوالر می باشد.
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اس��یدهای آمینه، نق��ش اصلی را به عن��وان اجزاء 
انتقال دهنده های  آنزیم ه��ا و  س��ازنده هورمون ه��ا، 

عصبی ایفا می کنند.
گلوتامین و گلوتامات دو اس��ید آمینه ای هستند که 
نقش مهمی در حفظ رش��د و سالمت ایفا می نمایند. 
گلوتامین یکی از فراوان ترین اسیدهای آمینه در بدن 
انسان اس��ت که از گلوتامات توسط گلوتامین سنتتاز 
تولید ش��ده و 20٪ از اس��یدهای آمینه آزاد پالسما و 
بیش از 50٪ ذخایر اس��یدآمینه ماهیچه های اسکلتی 
را شامل می شود. گلوتامین، یک اسید آمینه ضروری 
مش��روط ب��رای بدن تلق��ی می گردد ک��ه در هنگام 
اس��ترس به دلی��ل باال رفتن نیاز ب��دن، نیاز به آن تا 

میزان50٪ افزایش می یابد.
گلوتامی��ن، پیش س��از مهم پوری��ن و پیریمیدین و 
نیز اس��یدهای نوکلئیک بوده و یک ملکول سیگنالی 
مهم اس��ت که اغل��ب عملکرده��ای آنابولیکی نظیر 
س��نتز پروتئین، رش��د و تمایز س��لولی را تحریک و 
عملکرده��ای کاتابولیک��ی نظیر تجزی��ه پروتئین و 
آپاپت��وز را مه��ار می نماید. اگر مقادی��ر گلوتامین در 
عضالت کاهش یابد، تعادل آب و حفظ آن در عضله 
با مش��کل مواجه ش��ده و موجب از دست دهی حجم 

عضالنی خواهد شد.
گلوتامین در ورزش��کاران نیز که نیازش��ان به علت 
تمرین شدید بیشتر است، از اهمیت خاصی برخوردار 
ب��وده و می توان��د از تجزیه ش��دن پروتئین عضالت 
و آتروف��ی عضالن��ی جلوگی��ری نمای��د. همچنین، 
گلوتامی��ن تاثیر قدرتمندی در افزایش میزان ترش��ح 

طبیع��ی هورمون رش��د در بدن داش��ته که هورمون 
رش��د در افزای��ش حجم و ق��درت عضالن��ی و نیز 
تش��دید فرایند چربی س��وزی مؤثر است. بسیاری از 
ورزش��کاران از این اس��یدآمینه خصوصا در تمرینات 
طوالنی مدت جهت تحریک فرآیندهای آنابولیک )از 
جمله سنتز گلیکوژن و نیز سنتز پروتئین ماهیچه ها(، 
افزایش تعادل مایعات )از طریق جذب س��ریع آب از 
روده(، جلوگیری از سرکوب سیستم ایمنی احتمالی و 
همچنین رفع عفونت ها )از طریق تکثیر لنفوسیت ها( 

استفاده می نمایند.
از ط��رف دیگر، گلوتامین در حفظ یکپارچگی س��د 
روده ای نقش اساس��ی دارد. مطالعات تجربی نش��ان 
می دهن��د که گلوتامی��ن قادر به تعدی��ل نفوذپذیری 
روده و اتص��االت محک��م در س��اختار پروتئین های 
غش��ا در چندین شرایط می باشد. گلوتامین یک منبع 
انرژی برای تقسیم سریع سلول های اپیتلیال مجرای 
گوارش بوده که تخلیه آن در طی عفونت، اس��ترس 
و التهاب منجر به آتروفی سلول های اپیتلیال روده و 

افزایش نفوذپذیری روده می شود.
مقاالت اخیر، نقش مفید و سودمند این اسید آمینه 
را در اختالالت دس��تگاه گوارش نظیر س��ندرم روده 

تحریک پذیر و اسهال تأکید می نماید.
عالوه براین براساس مطالعات صورت گرفته، مصرف 
30 گ��رم پودر گلوتامین )10 گرم س��ه بار در روز( به 
مدت 6 هفته توانس��ت برخی از ریس��ک فاکتورهای 
بیماری ه��ای قلبی-عروقی )کاه��ش معنی دارحجم 
ت��وده چربی ب��دن و کاهش س��ایز دورکمر، کاهش 

فش��ارخون سیستولیک، کاهش قندخون ناشتا و البته 
بدون کاهش وزن( را در بیماران مبتال به دیابت نوع2 

به طور قابل توجهی بهبود بخشد.
بررس��ی ها نش��ان داده اند که کاهش گلوتامین در 
ایجاد س��ارکوپنی س��المندی نقش دارد. زیرا س��نتز 
گلوتامین در عضالت اس��کلتی با افزایش س��ن و از 
دست دهی عضالت کاهش می یابد. کمبود گلوتامین، 
آپاپت��وز س��لولی را تحریک کرده که موجب ش��روع 
س��ارکوپنی عضالن��ی و مرحله التهابی خواهد ش��د. 
بنابرای��ن، مکم��ل گلوتامین می تواند ب��رای افزایش 
س��نتز پروتئین و نیز درمان از دست دهی عضالت و 
کشش عضالنی یا سارکوپنی مورد استفاده قرار گیرد.

عالوه برای��ن، میزان گلوتامی��ن در گردش به طور 
قابل توجه��ی در بیم��اران مبت��ال ب��ه دیابت کاهش 
می یابد. مطالعات نش��ان داده اند ک��ه گلوتامین یک 
استراتژی موثر برای بهبود کنترل گلیسمی، افزایش 
میزان GLP-1 و تحریک ترشح انسولین در بیماران 
مبتال به دیابت نوع 2 بوده و ممکن اس��ت به عنوان 

یک ماده ضدچاقی و ضددیابت موثر باشد.
بر اس��اس بررس��ی های صورت گرفت��ه، در هنگام 
بیماری حاد و استرس، کاهش قابل توجهی در غلظت 
گلوتامین در نوزادان و بزرگساالن مشاهده شده است 
که می توان با تجویز این اسید آمینه از بروز اختالالت 
حاصله جلوگیری نمود. هنگامی که بدن از فشارهای 
متابولیکی مانند تروما، س��رطان، عفونت یا سوختگی 
رنج می برد، برای تأمین نیازهای ناشی از این شرایط 

خاص، دریافت ال-گلوتامین ضروری می باشد.
عالوه براین، گلوتامین سیستم ایمنی بدن را تقویت 
ک��رده، در جلوگیری از عفونت و التیام س��وختگی ها  
و ب��رای کم��ک ب��ه درمان افس��ردگی، خس��تگی، 
تحریک پذی��ری، اضط��راب، بی خوابی مؤثر اس��ت. 
بنابرای��ن ب��رای بیماران قبل و بع��د از عمل جراحی 
یک مکمل مه��م تلقی می گ��ردد. در برخی از انواع 
شیمی درمانی، س��طح گلوتامین بدن کاهش می یابد. 
بنابراین گلوتامین می تواند از آس��یب های ناش��ی از 
شیمی درمانی جلوگیری کرده و عمر بافت آسیب دیده 
را ت��ا حدی حفظ نمای��د. در افراد مبتال ب��ه ایدز نیز 

گلوتامین از کاهش وزن جلوگیری می کند.

• Glutamine: Metabolism and Immune Function, 
Supplementation and Clinical Translation. V. 
Cruzat, M. Macedo Rogero, K. Noel Keane, R. 
Curi 4 and P. Newsholme. Nutrients 2018, 10, 
1564
• The Renal Safety of L-Carnitine, L-Arginine, 
and Glutamine in Athletes and Bodybuilders. 
Dorna Davani-Davari, PharmD, Iman 
Karimzadeh, PharmD, PhD, Mohammad Mahdi 
Sagheb,MD, and Hossein Khalili, PharmD, PhD. 
Journal of Renal Nutrition, Vol -, No - (-), 2018: 
pp 1-14
• GlutamineMetabolism inMacrophages: A 
Novel Target for Obesity/Type 2 Diabetes.
Wenkai Ren, Yaoyao Xia,1 Siyuan Chen,1 
GuoyaoWu, FullerWBazer,4 Beiyan Zhou, 
Bie Tan,2 Guoqiang Zhu, Jinping Deng,1 and 
Yulong Yin. Adv Nutr 2019;0:1–0

مکمل های غذایی

مروری بر اهمیت مصرف 
اسید آمینه ال-گلوتامین
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فیتوس��ترول ها، اس��ترول های گیاهی ب��وده که از 
نظر س��اختار شیمیایی ش��بیه کلس��ترول می باشند. 
فیتوس��ترول ها در ساختار غش��ای تمام محصوالت 
گیاهی یافت می گردند. متوسط دریافت فیتوسترول در 
یک رژیم معمولی، به طور میانگین 250 گرم در روز 
است که اکثر آن از طریق روغن های گیاهی، دانه ها 
و غالت تامین می ش��ود. سویا به عنوان یک فرآورده 
گیاه��ی رایج، یک��ی از غنی ترین منابع فیتوس��ترول 
می باشد. اگرچه فیتوسترول ها انواع مختلف دارند اما 
فراوان ترین استرول های گیاهی شامل بتاسیتوسترول، 
کمپس��ترول و استیگماسترول اس��ت. فیتوسترول ها، 
عملکرده��ای مختلفی در بدن داش��ته که مهمترین 
آن کاه��ش پروفای��ل لیپی��دی نظیر کاهش س��طح 
کلسترول، LDL-کلسترول و تری گلیسرید می باشد. 
فیتوس��ترول ها از نظر کاهش کلسترول سرم، دارای 
تاریخچه طوالنی می باش��ند. اثر استرول های گیاهی 
در کاهش کلسترول، اولین بار در سال 1950 شناخته 
 شد. اس��ترول های گیاهی توس��ط انتقال دهنده شبیه
از لوم��ن روده   ،Niemann-pick C1 (NPC1L1(
به داخل انتروس��یت ها برداشت می ش��وند؛ اما دوباره 
به لوم��ن پمپ می گردن��د. بنابراین ج��ذب روده ای 

آنها نس��بت به کلس��ترول کمتر اس��ت. 
ای��ن یافته ها نش��ان می دهند که دریافت 
مقادیر باالی اس��ترول گیاه��ی می تواند 
جذب مؤثر کلس��ترول را از روده کاهش 
و در مقاب��ل دف��ع آن را افزایش دهد. در 
برخی مطالعات انجام شده نیز نشان داده 
ش��ده اس��ت که دریافت روزانه 2/5 گرم 
فیتوس��ترول می تواند کلس��ترول سرم را 
بیشتر از 10 درصد کاهش دهد. مهمترین 
کاهش دهندگ��ی  اث��ر  مکانیس��م های 
چربی خون توس��ط فیتوس��ترول ها شامل 
رقابت با جذب کلس��ترول در روده، مهار 
 ،)٪30-٪50( کلس��ترول  روده ای  جذب 
تنظیم بیان ژن های کدکننده انتقال دهنده 
کلسترول و نیز افزایش برداشت کلسترول 
از بدن توسط مسیر دفع روده ای کلسترول 
می باش��د. نکته جالب توجه این است که 
مه��ار جذب روده ای کلس��ترول توس��ط 
فیتوس��ترول های گیاهی به سرعت اتفاق 
افتاده و اثر کاهش دهندگی کلس��ترول و 
فیتوسترول ها،  توس��ط  LDL-کلسترول 
معم��واًل 2 ت��ا 3 هفت��ه پ��س از دریافت 
آنها مش��اهده می گردد. با این حال، یکی 
از س��واالت رایج درباره اثر فیتوسترول ها 

در کاه��ش چربی خ��ون، اث��ر آنه��ا در کاهش جذب 
ویتامین ه��ای محل��ول در چرب��ی نظی��ر ویتامین د، 
ویتامین آ و ای اس��ت. بر اس��اس نتایج متاآنالیزهای 
صورت گرفته، اثری از دریافت فیتوسترول ها بر روی 
کاهش میزان ویتامین د و رتینول نش��ان داده نشده 
و کاه��ش جزیی در می��زان بتا و آلف��ا کاروتنوئیدها 
مشاهده ش��ده اس��ت. عالوه بر اثر فیتوسترول ها در 
کاهش پروفای��ل چربی خون، فیتوس��ترول ها دارای 

اثرات مفید دیگری نیز هستند
سالمت قلب-عروق: انتظار می رود فیتوسترول ها 
به واس��طه کاهش هایپرلیپیدمی و کاهش چربی های 
س��رم و نیز بهبود عملکرد اندوتلی��ال، موجب بهبود 
سالمت سیستم قلبی-عروقی و سالمت قلب  گردند.

اثر پیش�گیری از س�رطان: فیتوس��ترول ها از نظر 
تئوری می توانند از طریق تنظیم توقف چرخه س��لول، 
القای آپوپتوز سلولی یا مرگ سلول و نیز کاهش استرس 
اکسیداتیو داخل سلول، در کاهش خطر ابتال به سرطان 
و پیش��گیری از آن مؤثر باشند. در میان فیتوسترول ها، 
بتاسیستوس��ترول دارای فعالیت آنتی اکسیدانی باالیی 
اس��ت که ممکن است به واس��ط این فعالیت، از تکثیر 

سلول های سرطانی جلوگیری نماید.

ای�ن  ش�اری  داروی�ی  مکم�ل  ش�رکت 
افتخار را دارد که در کنار طیف گس�ترده 
محص�والت خ�ود، مکمل فیتوس�ترول را 
نیز تولی�د نماید. هر قرص فیتوس�ترول 
ش�اری حاوی 800 میلی گ�رم ماده مؤثره 
ش�امل 354/6 میلی گرم بتاسیتوسترول، 
168/4 میلی گرم استیگمااسترول و 143/1 

میلی گرم کمپسترول می باشد.

فیتوس��ترول ها  غیرالکل�ی:  کبدچ�رب  بهب�ود 
می توانن��د به واس��طه کاهش می��زان و تجمع چربی 
در کب��د، کاهش آنزیم ه��ای کبدی و نی��ز خاصیت 
آنتی اکس��یدانی بتاسیتوس��ترول، در کاه��ش التهاب 
کب��دی و بهب��ود کبدچ��رب غیرالکلی مؤثر باش��ند. 
افزایش میزان آنزیم های کبد با آسیب کبدی مرتبط 
است که می تواند ناش��ی از آسیب غشای سلول های 
کب��دی باش��د. بنابرای��ن فیتوس��ترول ها می توانن��د 
و  کب��د  چرب��ی  در  کاه��ش  به واس��طه 
کاهش پاتوژنز بیماری، در کاهش میزان 
آنزیم های کبدی در کبد چرب غیرالکلی 

مؤثر می باشند. 

• Robert A. Moreau, Laura Nyström, 
Bruce D. Whitaker, Jill K. Winkler-
Moser, David J. Baer, Sarah K. 
Gebauer, Kevin B. Hicks. Phytosterols 
and their derivatives: Structural 
diversity, distribution, metabolism, 
analysis, and health-promoting 
uses. Jplr. 2017; doi:10.1016/j.
plipres.2018.04.001.
• Omar Fakiha, Didem Sanverb, 
David Kaneb and James L Thorneb. 
Exploring the biophysical properties 
of phytosterols in the plasma 
membrane for novel cancer prevention 
strategies. Biochimie. 2018. 10.1016/j.
biochi.2018.04.028.
• Sabine Baumgartner, Rouyanne 
T. Ras, Elke A. Trautwein, Ronald 
P. Mensink, Jogchum Plat. Plasma 
fat-soluble vitamin and carotenoid 
concentrations after plant sterol 
and plant stanol consumption: 
a meta-analysis of randomized 
controlled trials. Eur J Nutr. 2017; 56: 
909–923

] داروس�از   / ب�رازش  احمدرض�ا  د کت�ر   [
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اثرات روغن رزهیپ )روغن میوه گل 
نسترن( در مشکالت پوستی

گل نسترن، یک بوته وحشی از خانواده رزاسه است 
که پراکندگی باالیی در اروپا، آسیا، خاورمیانه و شمال 
 rose امریکا دارد. میوه نس��ترن که معموال با نام های
hip یا dog rose ش��ناخته می شود، یک داروی مورد 
عالقه سنتی و با ارزش غذایی باال است.گل نسترن، 
درختچه ای با ارتفاع 3 متر و برگ هایی شامل پنج تا 
هفت برگچه دندانه دار است که به شکل بیضی نوک 
تیز و گل هایی به رنگ قرمز کم رنگ، سفید مایل به 
 Rosa ،گلی و یا س��فید اس��ت. نام علمی گل نسترن
Canina بوده و در گذش��ته به نام نسرین، نسترن و 
نس��تر نیز نامیده می ش��د. این گل خودرو در حاشیه 
جنگل ه��ا، چاه ها و گودال ه��ای آب می روید. پس از 
رش��د، نهنج گل به جس��م کوزه مانن��د و قرمزرنگی 
که قس��مت داخلی آن الیاف ظری��ف و باریکی دارد، 
تبدیل می ش��ود که میوه های فندقه ای درون کوزه را 
در بر می گیرد. دانه های این گیاه، حدودا حاوی ٪15 
روغن می باش��ند. روش های مختلفی جهت استخراج 
روغن از هسته وجود دارد؛ از جمله روش های قدیمی 
می توان روش پرس و اس��تخراج با حالل را نام برد و 
نیز روش های مدرنی همچون اولتراسوند، مایکرویو، 
استخراج sub یا super critical fluid توسعه یافته. 
در این میان، بس��ته به روش استخراج روغن، میزان 
روغن استخراج شده و میزان حفظ مواد موثره روغن 
متف��اوت می باش��د. مقدار روغن اس��تخراج ش��ده از 
روش های مدرن اس��تخراج )مایکروویو، استخراج به 
روش س��وپر و ساب کریتیکال فلوئید( بیشتر از روش 
کالس��یک Soxhlet می باش��د که به ترتیب 6/68 و 
4/85 گرم روغن در 100 گرم دانه رزهیپ اس��تخراج 
ش��ده اس��ت. اما صرفنظر از میزان روغن اس��تخراج 
شده، روغن تهیه شده از طریق پرس سرد، بیشترین 
کیفیت را از لحاظ حفظ اسیدهای چرب و مواد مغذی 

دارا است.

روغ��ن رز هی��پ، روغنی غنی از اس��یدهای چرب 
ضروری، توکوفرول، استرول و فنولها می باشد. بخش 
اعظم اس��ید چرب موجود در این روغن را لینولئیک 
اسید )54٪(، لینولنیک اسید )17٪( و اولئیک )٪16( 

اسید تش��کیل می دهد. در این میان، مقادیر کمی از 
اسیدهای چرب اشباع و س��ایر اسیدهای چرب مؤثر 
در بهبود بیماری ه��ای درماتولوژیک نظیر ترتینوئین 
طبیعی )بی��ن 0/01 و 0/1٪( نیز در این روغن یافت 
می شوند. همچنین، بتا-سیتوسترول بیشترین ترکیب 
فیتوس��ترولی و گاما-توکوفرول بیشترین توکوفرول 

روغن را تشکیل می دهند. 
روغ��ن رزهی��پ در کن��ار اث��رات مفی��د در بهبود 
بیماری های مختلف نظیر س��رطان، چربی خون باال، 
التهاب و دیابت، به طور گس��ترده ای در مش��کالت 
پوستی و حفظ سالمت پوست در محصوالت آرایشی 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. به طورکلی، اثرات مفید 
این روغن بر روی پوس��ت شامل جوان سازی پوست، 
حفظ و برگرداندن االستیس��یته پوس��ت، آبرس��انی، 
ترمیم زخم، از بین بردن لکه های تیره پوستی ناشی 
از تاب��ش ن��ور، التهاب بع��د از رادیوتراپی، ضد پیری 
و کاه��ش چین و چروک پوس��تی می باش��د. به نظر 
می رس��د اس��یدهای چرب ضروری موج��ود در این 
روغن، نقش بس��زایی در افزایش نفوذپذیری س��لول 
و مکانیس��م های ترمیم زخم دارن��د. در یک مطالعه 
بالینی، روغن خالص رزهی��پ بر روی 76 بیمار بالغ 
که تحت جراحی )که منجر به آس��یب به پوست شده 
بود( ق��رار گرفته بودند، به مدت 6 تا 12 هفته روزی 
دوبار مورد اس��تفاده قرار گرف��ت. نتایج حاکی از آن 
بود که نس��بت به گروه کنت��رل، اریتما، تغییر رنگ و 
آتروفی بهبود بهتری در تمامی بیماران مصرف کننده 

نشان داد. 
از دیگر اثراتی که به صورت محدود مورد بررس��ی 
قرار گرفته اس��ت، بهبود ترک های پوس��تی ناشی از 
تغییر وزن و یا بارداری می باش��د. در مطالعه صورت 
 ،Garcıa Hernandez گرفته در س��ال 2013 توسط
ک��رم حاوی روغ��ن رزهیپ، ویتامین E، س��یلیکون 
طبیع��ی )hydroxyprolisilane-C( و تریترپن های 
اسانس گیاه بشقابی )Centella triterpenes( دارای 
اث��رات بهبود بر روی 93 خانم ب��اردار بود که بعد از 
هفته 12 ب��ارداری نیز، روزی 2 ب��ار کرم را مصرف 
کرده بودند. قابل ذکر اس��ت اثری بر روی ترک های 

پوستی قدیمی نداشت.
همچنی��ن، ای��ن روغ��ن دارای مقادی��ر مناس��بی 
آنتی اکسیدان های لیپوفیلیک به خصوص توکوفرول 
و کاروتنوئیده��ا می باش��د. عالوه برای��ن، این روغن 
ح��اوی مقادی��ر باالی��ی ترکیبات فنول��ی نظیر پی-

کوماریک اسید متیل اس��تر، وانیلین و وانیلیک اسید 
اس��ت. با توج��ه به مقادی��ر باالی اس��یدهای چرب 

غی��ر اش��باع و ترکیب��ات فنولی که منجر ب��ه اثرات 
آنتی اکس��یدانی قوی می ش��ود، اثرات ضد التهابی و 
ضد استرس اکسیداتیو بسیار موثری دارد. در مطالعه 
انجام ش��ده توس��ط Shabikin و همکارانش، اثرات 
مصرف موضع��ی روغن رزهیپ به هم��راه برخی از 
ویتامین ه��ای محل��ول در چربی بر روی مش��کالت 
التهاب��ی مختلف مانند اگزم��ا و نورودرماتیتیس مورد 
بررسی قرار گرفت که نتایج اثرات ضد التهابی روغن 

را هر چه بیشتر ثابت می کردند. 

با وجود تمامی اثرات مفید این روغن چه در مصرف 
خوراک��ی و چه مصرف موضع��ی، اثرات ضد پیری و 
ضد چی��ن و چروک این روغن توجه بس��یاری را به 
خود جلب کرده اس��ت. همانطور که پیشتر ذکر شد، 
غنی بودن این روغن از ترکیبات فنولی و اس��یدهای 
چرب غیر اش��باع منجر به بروز اثرات آنتی اکسیدانی 
قوی می ش��ود که مانع از پیری پوس��ت ناشی از سن 
و قرارگیری در براب��ر آفتاب می گردد. همچنین، این 
روغن با حفظ رطوبت و االستیسیتی پوست می تواند 
نقش مؤثری در پیش��گیری از ب��روز چین و چروک 

داشته باشد.
از دیگ��ر مزایای این روغن، آبرس��انی به پوس��ت 
می باش��د. این روغن به دلیل داشتن اسیدهای چرب 
غیر اش��باع، نفوذ مناس��بی به داخل پوست داشته و 
ع��الوه بر ایج��اد الیه ای محافظ مان��ع از تبخیر آب 
پوست ش��ده و با حفظ عملکرد دیواره سلولی موجب 
حف��ظ هر چه بیش��تر آب در پوس��ت می گردد. بدین 
ترتیب، این روغن می تواند اثرات مناس��بی در بهبود 

خارش، پوسته شدن، چروک و اگزما داشته باشد.

• Ilyasoğlu H. Characterization of rosehip (Rosa 
canina L.( seed and seed oil. International Journal 
of Food Properties. 2014 Aug 9;17(7(:1591-8.
• Valerón-Almazán P, Gómez-Duaso AJ, 
Santana-Molina N, García-Bello MA, Carretero 
G. Evolution of Post-Surgical Scars Treated with 
Pure Rosehip Seed Oil. Journal of Cosmetics, 
Dermatological Sciences and Applications. 
2015;5(02(:161.

] داروس��از   / ملکی�ان  فرزان�ه  د کت�ر   [

آرایشی- بهداشتی
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در س��ال های اخیر، مصرف شیر سویا، لوبیای سویا 
و فرآورده ه��ای حاص��ل از آن افزایش چش��مگیری 
داش��ته است. ش��یر س��ویای حاصل از لوبیای سویا، 
دارای خصوصی��ات تغذی��ه ای همانند ش��یر گاو بوده 
و ح��اوی 3/5 درصد پروتئین، 2درص��د چربی، 2/9 
درص��د کربوهیدرات و 0/5 درصد خاکس��تر اس��ت. 
بنابراین، ش��یر س��ویا ی��ک جایگزین ک��م هزینه، با 
قابلیت دسترسی باال و نیز مناسب برای افرادی است 
ک��ه دارای عدم تحمل الکتوز می باش��ند و می تواند 
در درمان کمبود پروتئین در میان کودکانی که دارای 

سوء تغذیه هستند مصرف گردد.
در میان پروتئین های گیاهی، لوبیای سویا یک ماده 
غذایی غنی از پروتئین با باالنس خوبی از اس��یدهای 
آمین��ه و اس��یدهای چرب قاب��ل قبول می باش��د. با 
این حال، این پروتئین ها دارای کمبود اسیدهای آمینه 
س��ولفوردار نظیر متیونین و سیس��تئین بوده اما غنی 
از لیزین می باش��ند. با این حال، پروتئین های لوبیای 
سویا دارای خصوصیات عملکردی منحصر به فردی 
نظیر ویس��کوزیته مناس��ب، قابلیت امولیس��یفایری 
خ��وب، تش��کیل ژل، جذب آب و نیز ایجاد س��اختار 
منس��جم شبیه گوش��ت می باش��ند. غذاهای بر پایه 
س��ویا، به دلیل ادعاهای س��المتی آنها نظیر کاهش 
چربی خون، کاهش کلس��ترول و اثر محافظت کننده 
قلبی شناخته شده اند. با این حال، مهمترین سد برای 
تست محصوالت حاصل از ش��یر سویا، طعم لوبیای 
آن است که برای بس��یاری از مصرف کنندگان قابل 

تحمل نیست.
پنیر نیز یک ماده غذایی لبنی است که در کشورهای 
مختلف مورد مصرف باالیی دارد. پنیر گیاهی توفو یا 
پنیر حاصل از ش��یر سویا، یکی از پنیرهای پرطرفدار 
در دنیاست که در واقع پروتئین های منعقد شده شیر 
سویا می باشد که یکی از مهمترین محصوالت سویا 
در تامی��ن پروتئی��ن بوده که بص��ورت تخمیری و یا 
غیرتخمیری می تواند مورد اس��تفاده قرار گیرد. توفو 
دارای گونه هایی متنوع بوده و در تولید این محصول، 
مرحل��ه انعقاد و تش��کیل دلمه بیش��ترین تأثیر را در 
راندم��ان و کیفیت بافت آن دارد. منش��أ توفو، چین 
و اطراف Okinawa ژاپن در حدود 1500 س��ال قبل 

می باشد. 
مارکت پنیر گیاهی در جهان تخمین زده می ش��ود 
که به 4 بیلیون دالر در س��ال 2024 برس��د که رشد 
آن از س��ال 2016 تا 2024 حدود 7/6 درصد خواهد 
بود. به طورکلی، پنیر های گیاهی از سویا، مغزها )دانه 

کاج، بادام، بادام هندی(، ش��یر نارگیل و ش��یر برنج 
تهیه می گردند. مص��رف پنیرهای گیاهی تقریبا 4 تا 
5 درص��د مصرف غذاهای گیاهی را در سراس��ر دنیا 
به خ��ود اختصاص می دهد. در میان پنیرهای گیاهی 
اس��تفاده ش��ده برای فرایند غذا، اس��نک ها به دلیل 
مصرف باالی اس��نک ها مانند پیتزاه��ا و برگرهای 
گیاهی، ماکزیمم اس��تفاده را از ای��ن پنیرها دارند. از 
نظر تولی��د پنیر گیاهی، تقریبا 90 ه��زار میلیون تن 
در س��ال 2017 تولید شده که شمال امریکا بیشترین 
درصد تولید را داشته و تقریبا یک سوم حجم تولید را 
به خود اختصاص داده اس��ت. در آسیا بیشترین تولید 

پنیر گیاهی، در چین و هند گزارش شده است.
در پایان س��ال 2018، مارکت پنیر گیاهی 1988/3 
میلی��ون تن و برابر با 3/1 بیلیون دالر در س��ال بوده 
اس��ت که پنیر پارمی��زان 8/5 درص��د آن را به خود 
اختصاص داده است. پیش بینی ها نشان می دهند که 
رشد مارکت پنیر گیاهی 8/6 درصد در فاصله 2018 
تا 2028 خواهد ب��ود. از آنجائیکه 75 درصد جمعیت 
جه��ان عدم تحمل الکتوز دارند بنابراین این افراد به 

استفاده از پنیرهای گیاهی تمایل دارند. 
پی��ش بین��ی grand view research نیز نش��ان 
می دهد که صنعت شیر بر پایه گیاه حدود 35 بیلیون 
 Lux research دالر ت��ا س��ال 2024 خواهد ب��ود و
پیش بینی کرده است که پروتئین های بر پایه گیاهان 
س��ومین مارکت پروتئین دنیا تا س��ال 2054 خواهد 

بود.
همانط��ور که بیان گردید، توف��و می تواند به روش 
تخمی��ری ی��ا غیر تخمی��ری تولی��د گ��ردد. فرایند 
تخمیر که روی پنیر س��ویا انج��ام می گیرد، می تواند 
فاکتورهای غیرتغذیه ای آن را کاهش دهد. همچنین، 

موج��ب بهبود هضم پروتئین، فراهم کردن کلس��یم 
بیش��تر، بهبود سالمت دس��تگاه گوارش و حمایت از 
سیس��تم ایمنی می گردد. تخمیر کردن ش��یر سویا با 
باکتری های اسید الکتیک، به طورقابل توجهی ارزش 
غذای��ی آن را افزای��ش می دهد. در کن��ار این اثرات 
مفید، تخمیر می تواند طعم لوبیای ش��یر س��ویا و نیز 
میزان قندهای قابل نفخ آن نظیر اس��تاکیوز و رافینوز 

را کاهش دهد.
بر اس��اس بررسی های صورت گرفته، توفوی آماده 
ش��ده از لوبیای سویای فریز ش��ده، منسجم تر بوده 
و ساختار ش��بکه ای ضخیم تری در مقایسه با توفوی 

آماده شده از لوبیای سویایی غیر فریز شده دارد. 
فری��ز کردن لوبیای س��ویا، کیفیت توف��و را تغییر، 
می��زان چربی را کاهش و می��زان پروتئین را افزایش 
می ده��د. توفو در حقیقت بدون طعم اس��ت و دارای 
کیفیتی شبیه اسفنج می باشد که می تواند به راحتی با 

ادویه ها و سبزیجات مختلف طعم دار گردد.
کربوهیدرات لوبیای س��ویا نیز که حدود 30 درصد 
است شامل قندهای محلول نظیر سوکروز )5 درصد(، 
اس��تاکیوز )4درص��د(، رافینوز )1 درص��د( و نیز فیبر 
نامحل��ول )20 درصد( می باش��د. عالوه براین، در هر 
100 گ��رم نیز دارای 1797 میلی گرم پتاس��یم، 277 
میلی گرم کلس��یم و همچنین 15/7 میلی گرم آهن و 

4/89 میلی گرم روی است.
توف��و ح��اوی فیتواس��تروژن هایی تح��ت عنوان 
ایزوفالوون اس��ت که می تواند خطر ابتال به سرطان 
س��ینه و نیز میزان کلسترول س��رم را کاهش داده و 

همچنین در کاهش وزن مؤثر است.
 Nutrition“ ب��ر اس��اس مقال��ه منتش��ر ش��ده در
Reviews” ، افرادی ک��ه از رژیم های غذایی گیاهی 
تبعی��ت می کنن��د، دارای وزن کمتری در مقایس��ه با 
افراد گوش��ت خوار می باش��ند. اکثریت گیاه خواران، 
تمایل به خوردن س��ویا و مش��تقات آن نظیر توفو را 
دارن��د. البته این بدان معنا نیس��ت ک��ه مصرف توفو 
ب��ه تنهایی باعث کاهش وزن اف��راد می گردد. اما در 
مقایس��ه ب��ا پروتئین های حیوانی، توف��و بعنوان یک 
پروتئین گیاه��ی از کالری کمتری برخوردار اس��ت. 
لذا برای کاس��تن از می��زان کال��ری دریافتی روزانه 
توصیه می ش��ود که تع��دادی ازغذاهای گوش��تی با 

پنیرگیاهی سویا )توفو(
] غذای��ی  م��واد  تکنول��وژی  دکت��رای   / کریم�ی  سوس�ن   [

صنایع غذایی
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غذاهای حاوی توفو جایگزین گردد. به طور میانگین 
توفو حاوی 70 کالری در هر 100 گرم می باش��د. هر 
100 گرم توفوی ابریشمی )silken tofu( دارای 55 
کالری و همین مقدار توفوی نرم )soft tofu( حاوی 
61 کالری است. بافت نرم تر توفوی ابریشمی و نرم، 
تنها تفاوت این دو نوع توفو با توفوی عادی می باشد. 
مصرف غذای غنی از پروتئین نظیر توفو در مقایسه 
با غذاهای پرچرب و با کربوهیدرات باال، بدن را برای 
مدت طوالنی تری س��یر نگه م��ی دارد؛ ضمن اینکه 
ب��دن کالری کمتری نیز دریاف��ت خواهد نمود. نتایج 
مطالعات بیانگر این مطلب است که افرادی که ٪25 
از کال��ری خود را از پروتئی��ن دریافت می کنند، برای 
مدت طوالنی تری احس��اس س��یری ک��رده و کمتر 
فکر خ��ود را معطوف به غذا می نمایند؛ در مقایس��ه 
با اش��خاصی که فقط 14٪ از کالری دریافتی آنها از 

پروتئین تامین می گردد.

اما چ��ه دالیلی وج��ود دارد که توف��و را در برنامه 
غذایی روزانه خود بگنجانیم:

 توف�و، ارزان ت�ر از گوش�ت و مفیدت�ر برای 
سالمت قلب است.

خیلی از افرادی که عادت به مصرف این قبیل مواد 
غذایی ندارند، تصور می کنند باید هزینه زیادی بابت 
تهیه چنین مواد غذایی صرف کنند؛ در حالی که قرار 
دادن این محصوالت در س��بد غذای��ی نوعی صرفه 

جویی در بودجه خانواده محسوب می شود.

 توفو حاوی کلسیم است.
اگر به هر دلیلی با مصرف محصوالت لبنی مشکل 
دارید، باید منابع دیگری را برای تامین کلس��یم مورد 
نیازتان فراهم نمایید. خوش��بختانه مصرف توفو یک 
ماده غذایی فوق العاده برای تأمین نیاز کلس��یم بدن 
اس��ت. نتایج پژوهش ها نش��ان می دهند که کلسیم 
موجود در توفو به اندازه کلسیم موجود در شیر جذب 
می شود. شما می توانید در تهیه انواع سوپ ها، برگرها 
و دیگ��ر غذاهای به جای گوش��ت از توفو اس��تفاده 

نمایی��د. با این کار، میزان دریافت چربی های اش��باع 
شده کاهش یافته و قلب سالم تر خواهید داشت.

 توف�و می تواند خط�ر ابتال به س�رطان ها را 
کاهش دهد.

نتایج متاآنالیزها نش��ان داده اند که مصرف توفو به 
می��زان 10 گ��رم در روز با 10٪ کاه��ش خطر ابتال 
به سرطان س��ینه همراه اس��ت. در حقیقت، یافته ها 
حاکی از وجود یک رابطه پاس��خ به دوز معکوس بین 
مصرف توفو و خطر ابتال به سرطان پستان می باشد. 
از طرف دیگر، مطالعاتی نیز نشان داده اند که زنانیکه 
حداقل 1 بار در هفته محصوالت س��ویا از جمله توفو 
مصرف می کنند، 48 تا 56 درصد کمتر از س��ایر زنان 
در معرض ابتال به س��رطان س��ینه ق��رار دارند و این 
خاصیت پنیر توفو ناشی از ایزوفالون های موجود در 
آن اس��ت. با این حال، مطالعات آینده نگر بیشتری در 

این خصوص مورد نیاز است.
مطالعات دیگر نش��ان دادند که مصرف منظم توفو 
در مردان، ش��انس ابتال به س��رطان معده 61 درصد 
و در زنان 59 درصد کمتر اس��ت. مصرف پنیر توفو، 
خطر ابتال به سایر س��رطان های گوارشی را نیز تا 7 

درصد کاهش می دهد.

 توفو محافظت�ی در برابر بیماری های قلبی-
عروقی است.

مصرف حبوباتی نظیر س��ویا از ابتال به بیماری های 
قلبی پیش��گیری می کند. مطالعات نشان داده اند که 
ایزوفالون ه��ای موجود در پنیر س��ویا، التهاب عروق 
خون��ی را کاه��ش داده، خاصیت ارتجاع��ی آن ها را 
بهبود بخش��یده و با کاه��ش چربی های خون از بروز 
بیماری های قلبی-عروقی و سکته مغزی پیشگیری 
می نماین��د. عالوه براین، مصرف فرآورده های س��ویا 
نظیر پنیر توفو به بهبود ش��اخص توده بدنی، س��ایز 
دور کمر، انسولین ناشتا و کلسترول خوب بدن کمک 
نم��وده که همگی از عوامل تاثیرگذار در بیماری های 

قلبی-عروقی هستند.

 توف�و یک ماده غذایی مناس�ب ب�رای زنان 
یائسه است.

مطالع��ه روی زنان یائس��ه نش��ان داده اس��ت که 
مصرف پروتئین س��ویا و ایزوفالون ها، به کاهش قند 
خ��ون کمک کرده و مقاومت به انس��ولین را کاهش 
می دهد. همچنین، مصرف پنیر توفو به کاهش عالئم 
یائس��گی از جمله گرگرفتگی کمک نموده و می تواند 
خطر ابتال به پوکی اس��تخوان را کاهش دهد؛ اگرچه 

مطالعات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است. 

 توفو مانند سایر فرآورده های سویا می تواند 
پروفایل چربی خون را کاهش دهد. 

در متاآنالیزها، مصرف سویا، ایزوفالوون های آن و 
-LDL ،یا هر دو با کاهش میزان توتال کلس��ترول

کلس��ترول و تری گلیسرید و به طور مثبتی با افزایش 
HDL-کلس��ترول مرتب��ط ب��وده اس��ت. همچنین 
مطالع��ات انس��انی این فرضی��ه را حمای��ت می کند 
که مصرف متوس��ط 47 گرم س��ویا در روز می تواند 
منج��ر به کاه��ش 9/3 درصد در توتال کلس��ترول، 
12/9 درصد در LDL-کلس��ترول و 10/5 درصد در 
تری گلیسرید گردد. بنابراین، سازمان غذا و کشاورزی 
امریکا تایید کرده اس��ت که سویا و فرآورده های آن 
بایستی به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم در 

نظر گرفته شود.

 توفو در بهبود عملکرد مغز مؤثر است.
ایزوفالون های موجود در پنیر توفو اثر مثبتی روی 
حافظه و عملکرد مغز به ویژه در افراد مس��ن و زنان 
باالی 65 س��ال داش��ته و خط��ر ابتال ب��ه آلزایمر را 

کاهش می دهند.

 توفو ماده غذایی مناسب برای پوست است.
پنی��ر توفو به جوانس��ازی پوس��ت کم��ک کرده و 
االستیس��یته پوس��ت را بهبود می بخش��د. بر اساس 
مطالعات انجام ش��ده، مصرف روزان��ه 40 میلی گرم 
ایزوفالون سویا چین و چروک پوست را کاهش داده 

و از پیری زودرس آن جلوگیری می کند.
تنها نکته ای که بایس��تی در نظر گرفت این اس��ت 
ک��ه در افراد دارای مش��کالت تیروئیدی، از مصرف 
مقادیر باالی س��ویا و فرآورده های آن اجتناب گردد. 
در مورد اثر س��ویا و فرآورده های آن روی مشکالت 
جنسی در آقایان، مطالعات علمی و معتبر این مطلب 
را تأیید نکرده و پژوهش های بیش��تری در این زمینه 

الزم است. 
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اش��تغال برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی 
اجتناب ناپذیر اس��ت و زندگی هر ف��رد، از طریق کار 
کردن تأمین ش��ده و خودکفایی هر کشور، به میزان 
و نوع عملکرد شاغلین آن بستگی دارد. کار از یکسو 
می تواند ش��ماری از نیازهای اساس��ی انسان را ارضا 
نمای��د، اما از س��وی دیگر ممکن اس��ت منبع اصلی 
بروز استرس نیز باش��د. استرس باال در افراد شاغل، 
ت��ا حدود زیادی بازدهی و به��ره وری را کاهش داده 
و س��بب مش��کالت رفتاری و تعارض می شود که به 
این حالت اس��ترس ش��غلی گفته می ش��ود. درواقع، 
استرس شغلی هرگونه پاسخ جسمانی یا روحی مضر 
اس��ت که به دلیل س��ازگار نبودن فرد و توانایی او با 
محیط ش��غلی حاصل می شود. یکی از متغیرهایی که 
با استرس شغلی رابطه داشته و از راه های مقاومت و 
مقابله در برابر استرس می باشد، هوش هیجانی است.

مغ��ز انس��ان دارای دو نوع متفاوت هوش اس��ت: 
هوش هیجان��ی )EQ( و هوش ش��ناختی )IQ(. هر 
یک از دو نوع هوش توس��ط منطق��ه خاصی از مغز 
کنت��رل می ش��وند. ه��وش هیجانی، توس��ط منطقه 
لیمبی��ک و پری فرانت��ال و هوش ش��ناختی عمدتًا 
توسط منطقه نئوکورتیکال پردازش می شود. هر یک 
از ای��ن قابلیت ها بر مداربندی متف��اوت اما مرتبطی 
مبتنی هس��تند. هوش ش��ناختی و ه��وش هیجانی، 
توانمندی های متفاوتی نیس��تند؛ اما از یکدیگر مجزا 
می باش��ند. تحقیقات دهه اخیر حاکی از آن است که 
هوش هیجانی به مراتب قوی تر از هوش شناختی در 
حیطه های گوناگون زندگی نظیر پیش��رفت ش��غلی، 
خانوادگی و مهارت های اجتماعی حضور دارد. درواقع، 
هوش هیجانی یک دسته از توانایی ها و مهارت های 
غیرشناختی است که توانایی موفقیت فرد را در مقابله 
با فش��ارها و تقاضاهای محیطی افزایش می دهد. به 
نظر گلمن، هوش هیجانی هم ش��امل عناصر درونی 
است و هم بیرونی است؛ عناصر درونی شامل میزان 
خودآگاهی، خودانگاره، احس��اس استقالل و ظرفیت، 
خودش��کوفایی و قاطعیت اس��ت. در حالیکه عناصر 
بیرونی ش��امل روابط بین فردی، همدلی و احس��اس 
مسئولیت می باشد. در حقیقت، هوش هیجانی شامل 

ظرفی��ت فرد برای قب��ول واقعی��ت، انعطاف پذیری، 
توانایی حل مش��کالت هیجان��ی و توانایی مقابله با 
اس��ترس اس��ت. عالوه براین، هوش هیجانی توانایی 
ارزیابی احساس��ات خود و دیگران و تمایز قائل شدن 
بین احساس��ات و استفاده کارآمد از این اطالعات در 

تفکر و عمل است.

س��ابقه تحقیق پیرامون هوش هیجانی، به مطالعه 
ه��ووارد گاردن��ر به س��ال 1983 در خص��وص ابعاد 
مختلف هوش برمی گردد. او به  روش��نی بیان می کند 
که نوع خاصی از هوش و توانایی عقالنی، دس��تیابی 
به موفقیت را در زندگی میسر نمی سازد، بلکه گستره 
وس��یعی از قابلیت های ش��ناختی و هیجانی راه های 
دستیابی به هدف را معین می نماید. اخیراً، دانشمندان 
نقش هوش هیجانی را در موفقیت انس��ان ها تا ٪80 
و نقش هوش ش��ناختی را ت��ا 20٪ مؤثر می دانند و 
دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که اگرچه از طریق 
هوش ش��ناختی می توان شغل پیدا نمود اما از طریق 
هوش هیجانی است که می توان در شغل دوام آورد، 

رشد نموده و به مقام های باالتری رسید.
بهترین حوزه مناسب برای مقایسه هوش هیجانی 
و هوش عقلی، محیط کار اس��ت. زیرا فرد در محیط 
کار خود عالوه بر توانمندی های علمی، از قابلیت های 
عاطفی خود نیز اس��تفاده می نماید. ازاین رو در حوزه 
توس��عه منابع انس��انی در س��ازمان ها، مفهوم هوش 
هیجانی به کار گرفته ش��ده اس��ت تا به مهارت های 
عاطفی عالوه بر مهارت های تخصصی توجه گردد. 

نتای��ج پژوهش ه��ا نش��ان داده اند ک��ه بین هوش 
هیجانی و استرس شغلی افراد، رابطه معکوس وجود 
دارد و هوش هیجانی 50٪ از تغییرات استرس شغلی 

را تبیی��ن می نماید؛ از طرفی، هوش هیجانی س��بب 
توانمن��دی اف��راد در مواجه ش��دن با اس��ترس باال و 
چالش های شدید رشد اجتماعی و ادراکی شده و افراد 
با هوش هیجانی باال می توانند اس��ترس های زندگی 
را بهتر کنترل نمایند. فردی که ازنظرهوش هیجانی، 
باهوش باش��د می تواند با شرایط ناپایدار روحی روبرو 
ش��ده و عواطف خود و دیگ��ران را درک نموده و به 
کمک فه��م عواطف می تواند دریاب��د که چه چیزی 
موجب برانگیختن یا عدم برانگیختن افراد می ش��ود. 
بنابرای��ن می تواند ب��رای همکاری بهتر ب��ا دیگران 

برنامه ریزی نماید.
 شکیبایی، بردباری و مدارا کردن هنگام عصبانیت 
احتی��اج به مهارت های هیجانی پیش��رفته دارد و فرد 
باهوش هیجانی باال در ش��رایط اس��ترس زا می تواند 
بهتری��ن راهبرد را انتخ��اب کن��د و در آن گام نهد. 
درنتیج��ه ف��رد می تواند ب��ه محی��ط اجتماعی خود 
واکنش نشان داده و شبکه اجتماعی حمایت کننده ای 
بس��ازد. درواق��ع، ه��وش هیجانی دی��دگاه جدیدی 
درب��اره پیش بینی عوامل مؤثر بر موفقیت و همچنین 
پیش��گیری اولیه از اختالالت روانی و حتی کمک به 
بیماران جسمی فراهم می کند که تکمیل کننده علوم 
ش��ناختی، علوم اعصاب و رش��د اس��ت. قابلیت های 
ه��وش هیجانی ب��ر خودگردان��ی هیجان��ی و تدبیر 
ماهرانه روابط بس��یار حائز اهمیت اس��ت و به منظور 
راهنمایی و کمک به مش��اوران شغلی، نتایج حاصل 
از آزمون های هوش هیجانی را می توان اساس بحث 

درباره مشاغل مدنظر قرارداد.
به راس��تی انس��ان ها تا چه ان��دازه می توانند هوش 
هیجان��ی خود را تغییر دهند؟ مطالع��ه جالبی در این 
زمینه در دانش��گاه کیس وسترن ریزورز انجام  شد و 
پژوهشگران این دانشگاه برنامه ویژه ای برای تمرین 
و پ��رورش هوش هیجانی ش��ماری از دانش��جویان 
ترتی��ب داده  و س��پس این دانش��جویان را س��الیان 
طوالن��ی زیر نظ��ر گرفته اند؛ نتایج نش��ان داد حتی 
سال ها پس از برگزاری این برنامه ویژه، بهره هوش 
هیجان��ی برخی از آنان تا 40٪ بیش از س��طح اولیه 

باقی مانده است. 

] طباطبای��ی  عالم��ه  دانش��گاه  اس��تاد  تربیت��ی-  روانشناس��ی  متخص��ص   / س�رائی  س�هیال  دکت�ر   [

 نقش هوش هیجانی در کنترل استرس
به ویژه در محیط کار

بهداشت- سالمت
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روند روبه رشد شیوع چاقی و بیماری های غیرواگیردار 
در دنیا تبدیل به یک مشکل بهداشتی شده که دارای 
عواقب منفی بر سالمت جامعه و تحمیل بار اقتصادی 
فراوان بر سیس��تم های بهداش��تی و درمانی می باشد. 
تغذیه نامناس��ب به عن��وان اصلی ترین عامل خطر در 
این خصوص معرفی شده است. بر چسب گذاری مواد 
غذایی بس��ته بندی شده یک استراتژی  کاربردی برای 
پیش��گیری از این مش��کالت اس��ت. برچسب گذاری 
تغذیه ای، هرگونه اطالعات نوشتاری، چاپی یا تصویری 
بر روی محصول اس��ت ک��ه خصوصیات تغذیه ای آن 
ماده غذایی را به منظور آگاهی مصرف کننده توصیف 
می نماید. برچسب ها بایستی حداقل اطالعات مورد نیاز 
برای آگاهی مصرف کننده را به طور ساده بیان نمایند تا 
آنها بتوانند انتخاب سالم تر و مناسب تری داشته باشند.

 بر اس��اس ماده 11 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، 
آرایش��ی و بهداش��تی و طب��ق دس��تورالعمل وزارت 
بهداش��ت، برچس��ب کلیه موادغذایی بایس��تی حاوی 
مطالب��ي همچون نام و نام تجاری محصول، ش��ماره 
پروانه بهداش��تی س��اخت یا ش��ماره شناس��ه نظارت 
بهداش��تی برای محصوالت تولید داخل، تاریخ تولید و 
انقضا، وزن خالص، سری س��اخت، شرایط نگهداری، 
نح��وه مصرف، ترکیبات یا مواد تش��کیل دهنده، نام و 
نشانی تولیدکننده یا بسته بندی کننده و جدول ارزش 

غذایی به صورت واضح، خوانا و پاک نشدنی باشند. 
 یکی از اصلی ترین روش ها جهت نشان دادن ارزش 
مواد مغذی در یک محصول، اس��تفاده از جدول ارزش 
تغذیه ای است که اطالعات جامعی را در این خصوص 

به مصرف کنندگان ارائه می دهد.

 جدول ارزش غذایی:
ای��ن جدول اطالعاتی در مورد کالري، چربی و انواع 
آن، کربوهیدرات و انواع آن، مقادیر پروتئین، ویتامین ها 
و مواد معدنی نشان می دهد. مواد مغذي معمواًل در هر 
100 گرم ماده غذایی بر روي برچس��ب درج می گردد. 
وقت��ی مقداري از یک ماده صفر تعیین می ش��ود، این 
اطمینان را به خریداري که میزان این ماده در محصول 
برایش مهم اس��ت می دهد که به راحتی این محصول 
را خریداری نماید. همچنین، مش��خص می کند که با 
خوردن این مق��دار از این محصول، چه میزانی از نیاز 
بدن ما به این مواد مغذي مانند پروتئین، کربوهیدرات، 
بر اساس رژیم مرجع که 2000 کیلوکالري است تأمین 
می ش��ود. علیرغم جامع و کامل ب��ودن این جدول از 
نظر علم��ی، محدودیت هایی نیز وج��ود دارد از جمله 
اینکه برای تمامی گروه ه��ای جمعیتی نظیر جمعیت 
کم سواد و بی س��واد مناسب نیس��ت. تحقیقات انجام 

گرفته در کش��ورهای مختلف نش��ان داده اند که فهم 
و کاربرد نش��انگرهای رنگی تغذی��ه ای )چراغ راهنما( 
برای مصرف کننده در مقایسه با جدول ارزش تغذیه ای 

راحت تر و اثر بخش تر می باشد. 

 نشانگرهای رنگی تغذیه ای:
با توجه به طرح تحول سالمت و سیاست های وزارت 
بهداشت در خصوص اطالع رسانی و افزایش فرهنگ 
مصرف کنندگان مواد غذایی و آشامیدنی، سازمان غذا 
و دارو اقدام به تدوین دس��تورالعمل درج نشانگر رنگی 
تغذیه ای بر روی محصوالت غذایی و آشامیدنی نموده 
اس��ت تا با افزایش آگاه��ی مصرف کنندگان و اصالح 
الگوی مصرف در ارتقاء سالمت جامعه گام های موثری 
برداشته ش��ود. در این راستا، اجرای ضابطه ای با هدف 
معرفی مقادیر پنج شاخص مهم سالمتی )انرژی، قند، 
چربی، نمک و اس��یدهای چرب ترانس( در برچس��ب 
محصوالت غذایی بسته بندی شده با عنوان نشانگرهای 
رنگی تغذیه ای )چراغ راهنما( برای توزیع محصوالت 
غذایی در سطح عرضه اجباری اعالم گردیده است. این 
نش��انگرها، راهنمای تغذیه ای سریع برای نشان دادن 
اطالعات تغذیه ای محصوالت غذایی اس��ت و به دلیل 
این که مقادیر شاخص های تغذیه ای را با رنگ ها )قرمز، 
نارنجی و سبز( نشان می دهد این امکان را به همه افراد 
جامعه خصوصا افراد کم سواد و بی سواد می دهد که در 
ی��ک نگاه با توجه به وضعیت بدن��ی و میزان فعالیت، 
انتخاب صحیح تر و آگاهانه تری از محصول داشته باشند 
و در نهایت با اصالح الگوی مصرف، در ارتقاء سالمت 

جامعه گام های موثری برداشته شود. 

 بخش های هش�ت گانه نش�انگرهای رنگی 
تغذیه ای

 آرم سازمان غذا و دارو
 معیار و اندازه سهم قابل فهم و ارزیابی

 میزان انرژی در هر سهم بر حسب کیلوکالری
 شاخص های مورد ارزیابی )مواد مغذی مورد ارزیابی 
 مقدار عددی و واحد اندازه گیری ش��اخص های 

مورد ارزیابی در اندازه سهم
 نشانگر های رنگی )رنگ های تعیین شده برای هر 

شاخص(
 راهنمای رنگ ها

 شماره پروانه های بهداشتی تولید / ورود

 مفهوم رنگ ها در نشانگر رنگی تغذیه ای
 رنگ س�بز: به معنی »کم« می باش��د و ما را به 

یک انتخاب مطمئن و سالم تر راهنمایی می کند.
 رنگ نارنجی: به معنی »متوسط« می باشد و ما 
را به یک انتخاب نسبتا خوب راهنمایی می کند، اگرچه 

انتخاب سبز بهتر است.
 رن�گ قرمز: ب��ه معنی مقادیر »زی��اد« در ماده 
غذایی می باش��د. بای��د دقت کرد با توج��ه به فعالیت 
فیزیکی و ش��رایط جس��مانی چه وقت و به چه میزان 

مصرف کنیم.
در این ج��دول، انرژی بدون رنگ اس��ت ولی بقیه 
ش��اخص های س��المتی با توج��ه به مق��دار آن ها در 
محصول مورد ارزیابی، دارای یکی از رنگ های مذکور 
خواهند بود که با توجه به مفهوم رنگ های نش��انگر، 
مصرف کننده بایستی در یک نگاه محصول را ارزیابی 

و انتخاب مناسبی را داشته باشد.
 مقادیر شاخص های تغذیه ای شامل انرژی، قند، 
چربی، نمک و اسید چرب ترانس که در جدول نشانگر 
درج می ش��ود، در میزان سهم محصول که در قسمت 
باالی جدول به صورت س��اده و قابل فهم آورده شده 

است، درج می گردد. 
 مقادیر انرژی بر حس��ب کیلوکال��ری )Kcal( و 
مقادیر قند، چربی، نمک و اسید چرب ترانس بر حسب 

گرم در جدول ذکر شده است.
 درج نش��انگرهای تغذیه ای بر روی محصوالت 

شکر، قند، نمک و آب مجاز نیست. 
 درج نشانگرهای رنگی تغذیه ای بر روی آن دسته 
از محصوالت خام کشاورزی که فقط عملیات فرآوری 
فیزیکی برایش��ان انجام ش��ده و هیچ گون��ه افزودنی 
ی��ا ماده دیگ��ر به آنها اضافه نش��ده اس��ت، اختیاری 
می باش��د. )عرقیات، خرما، ادویه جات، عسل، حبوبات، 

دمنوش های خاص و طبیعی(
 درج نشانگرهای راهنمای تغذیه ای بر محصوالتی 
که سطح قابل چاپ آن ها کم تر از 10 سانتی مترمربع 
باشد، الزامی نیست؛ بلکه اطالعات می بایست بر روی 

بسته بندی ثانویه درج گردد.
 نش��انگرها جهت مقایس��ه دو محصول متفاوت 
کاربردی ندارند، بلکه باید جهت مقایسه یک محصول 
از دو ش��رکت متفاوت مورد اس��تفاده ق��رار گیرند. در 
صورتی ک��ه محصول هر دو ش��رکت نش��انگر رنگی 
یکس��انی داش��ته باش��ند، محصول ش��رکتی انتخاب 
می ش��ود که قند، چربی، نمک یا اس��ید چرب ترانس 

کمتری در مقیاس عددی داشته باشد.

بهداشت- سالمت

نقش برچسب های غذایی در 
ارتقای سالمت

] درمان��ی  رژی��م  و  تغذی��ه  متخص��ص   / صفاهان�ی  مری�م  د کت�ر   [
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س��لیاک یک بیماری گوارشی خود ایمنی است که 
در اث��ر حساس��یت و عدم تحمل ب��ه پروتئین گلوتن 
ایجاد می ش��ود. گلوتن پروتئینی است که در غالتی 
مانن��د گندم، چاودار و جو مش��اهده ش��ده که کمک 
می کن��د االستیس��یته و رطوب��ت غذا حف��ظ گردد. 
همچنی��ن، وج��ود آن در ن��ان، باف��ت دارای قابلیت 

جویدن را فراهم می سازد.
 مهمترین عالئم بیماری س��لیاک ش��امل آس��یب 
روده باریک و س��وء جذب، کم خونی، اسهال مزمن، 
درد ش��کم، اختالل رش��د، خس��تگی، تهوع، سردرد، 
نف��خ، یبوس��ت، زخم ه��ای دهانی، ری��زش مو. در 
حال حاضر، درمان قطعی برای سلیاک شناخته نشده 
و متأسفانه آمارها نش��ان می دهند که شیوع بیماری 
س��لیاک رو به افزایش اس��ت. بااینحال، این افزایش 
در شیوع بیماری س��لیاک موجب افزایش در صنعت 
تولید غذاهای بدون گلوتن نش��ده اس��ت. بر اساس 
تحقیق��ات مارکتینگ و بازار مصرف، حجم وس��یعی 
از محصوالت بدون گلوتن را در دنیا مصرف کنندگان 
بدون بیماری سلیاک خریداری می کنند. شایعاتی در 
دنیا وجود دارد مبنی بر اینکه، رژیم بدون گلوتن یک 
انتخاب س��الم در زندگی است که هیچ معایبی ندارد. 
اما هیچ ش��واهد حمایت کننده ای از مزایای سالمتی 
رژی��م ب��دون گلوتن در دس��ترس نیس��ت. بااینحال 
ممکن است در بزرگساالنی که سلیاک ندارند، آلرژی 
گندم یا حساسیت گلوتن بدون سلیاک مشاهده شود.
نکت��ه ای که بایس��تی به آن توجه نمود این اس��ت 
که غذاهای ب��دون گلوتن، ح��اوی مقادیر باالیی از 
ش��کر و چربی نس��بت به غذاهای گلوتن دار هستند. 
بنابرای��ن، افزایش دریافت کال��ری و چربی در افراد 
مصرف کنن��ده رژی��م بدون گلوتن مش��اهده ش��ده 
است. چاقی، اضافه وزن، مقاومت انسولین زودرس و 
س��ندرم متابولیک مشکالتی هستند که بعد از شروع 
رژیم های بدون گلوتن مش��اهده می گردد. همچنین، 
مصرف رژیم بدون گلوتن در درازمدت موجب کمبود 
ویتامین های گ��روه ب، فوالت و آهن می ش��ود که 
لزوم غنی س��ازی بسیاری از محصوالت بدون گلوتن 

را نشان می دهد.
ک��ه  دارد  وج��ود  ش��واهدی  برای��ن،  ع��الوه 
مصرف کنن��دگان محصوالت بدون گلوتن ولی بدون 
تنوع کافی ممکن اس��ت ش��انس بیش��تری برای در 
معرض قرار گرفتن با س��موم مش��خص نس��بت به 

مصرف رژیم های بدون محدودیت داشته باشند. 
آرس��نیک یک فلز سمی اس��ت که در فرم غیر آلی 
در برنج وجود دارد و جای نگرانی برای آنهایی اس��ت 
ک��ه رژیم بدون گلوتن می خورن��د و برنج یک ماده 

غذای��ی غالب و رایج در غذاهای فرایند ش��ده بدون 
گلوتن است.

با این حال، افراد مصرف کنن��ده رژیم بدون گلوتن 
اگ��ر تح��ت نظر یک مش��اور تغذی��ه باش��ند، برای 
انتخاب مناس��ب غذاهای بدون گلوت��ن، بهبود تنوع 
رژی��م، افزای��ش کیفیت غذاها و متده��ای کاربردی 
ب��رای پختن برنج به منظور مح��دود کردن مواجه با 
آرس��نیک غیر آلی راهنمایی می ش��وند. همچنین از 
نظر اقتصادی، مشکالت غیرتغذیه ای برای غذاهای 
بدون گلوتن وجود دارد؛ زیرا این محصوالت گران تر 

از غذاهای حاوی گلوتن هستند.

 کدام غذاها دارای گلوتن و یا بدون گلوتن 
است:

مهمتری��ن راهنما جهت تش��خیص غذاهای بدون 
گلوتن، برچس��ب های تغذیه ای اس��ت ک��ه بر روی 
محصوالت درج ش��ده اس��ت و عنوان بدون گلوتن 
)گلوتن فری( را نش��ان می دهد. در ادامه به شرح این 

غذاها می پردازیم.
 گ�روه نان و غ�الت: در این گروه، کینوا، برنج 
قه��وه ای، گندم س��یاه، ارزن، تاپیوکا و جوی دوس��ر 
بدون گلوتن هس��تند. اما باید توجه داشت اگرچه این 
مواد بدون گلوتن هس��تند، اگ��ر تهیه آنها با غذاهای 
حاوی گلوتن مش��ترک باشد امکان آلودگی با گلوتن 
زیاد اس��ت. در مقابل، تمام واریته های گندم، چاودار، 

جو حاوی گلوتن می باشند.
 گروه میوه ها و س�بزی ها: همه انواع میوه ها و 
سبزی ها بدون گلوتن هستند. اگرچه، برخی سبزی ها 
و میوه های فرایند ش��ده ممکن اس��ت حاوی گلوتن 
باش��ند که گاها ب��رای طعم دار کردن و ی��ا به عنوان 
ضخامت دهنده بافت از پروتئین گندم هیدرولیز شده، 
نشاس��ته اصالح ش��ده و یا مالتودکس��ترین استفاده 
می گردد. بنابراین، میوه ها و س��بزیجات کنسرو شده، 
فریز ش��ده، خشک ش��ده، چیپس میوه ها و سبزی ها 

بایستی از نظر گلوتن چک شوند.
 گروه پروتئین ها: حبوب��ات، لوبیا، عدس، نخود، 
بادام زمینی، مغزه��ا، دانه ها، گوش��ت قرمز، ماکیان، 

غذاه��ای دریایی، غذاهای س��ویا مانن��د توفو بدون 
گلوت��ن می باش��ند. پروتئین هایی که بایس��تی چک 
ش��وند، گوش��ت های فرایند ش��ده نظیر ه��ات داگ، 
پپرونی، سوس��یس، ساالمی، بیکن، برگرهای گیاهی 
و پروتئین هایی اس��ت که با س��س ی��ا طعم دهنده ها 

ترکیب شده باشند.
 گروه لبنیات: بیشتر لبنیات به طور طبیعی بدون 
گلوتن هستند؛ اگرچه نوع طعم دار و یا حاوی افزودنی 
بایس��تی از نظر گلوتن چک شوند. موادی نظیر مالت 
و نشاس��ته اصالح شده ممکن است به لبنیات اضافه 
ش��ود که حاوی گلوتن هستند. ش��یر، کره، قی، پنیر، 
خامه، پنیر کاتیج، خامه ترش و ماس��ت همگی بدون 
گلوتن می باش��ند. در مقابل، ش��یرها و ماس��ت های 
طعم دار، پنیرهای پروس��س ش��ده نظیر س��س پنیر، 
بستنی بایس��تی چک ش��وند. مصرف نوشیدنی های 

شیر حاوی مالت نیز بایستی اجتناب شود.
 گ�روه چربی ه�ا: چربی ه��ا و روغن ه��ا ب��ه 
طورطبیع��ی ب��دون گلوتن هس��تند. در برخی موارد، 
افزودنی هایی که حاوی گلوتن هستند ممکن است با 
چربی و روغن ها برای ضخامت بافت و یا طعم اضافه 
شوند. کره، قی، زیتون، روغن زیتون، آواکادو، روغن 
آواکادو، روغ��ن نارگی��ل، روغن دانه ه��ا نظیر روغن 
کنج��د، کانوال و آفتابگ��ردان همگی ب��دون گلوتن 
هس��تند. با این حال، روغن سرخ کردنی و روغن های 
حاوی طعم دهنده از نظر گلوتن بایستی چک شوند.

 گ�روه نوش�یدنی ها: اگرچه بیش��تر آنها بدون 
گلوت��ن هس��تند، ممک��ن اس��ت برخ��ی از آنها که 
دارای مواد افزودنی می باش��ند حاوی گلوتن باش��ند. 
عالوه براین، نوش��یدنی های الکلی تهیه شده از مالت 

و دیگر غالت حاوی گلوتن بایستی اجتناب شوند.
آب، آبمی��وه 100 درصد خال��ص و طبیعی، چای و 
لیموناد بدون گلوتن هس��تند. نوش��یدنی های حاوی 
طعم دهنده و اس��موتی های از قبل آماده بایس��تی از 

نظر گلوتن چک شوند. 
 گروه طعم دهنده ها و ادویه ها: اگرچه خیلی از 
آنها بدون گلوتن هستند، اما بعضی از سس ها و طعم 
دهنده ها حاوی نشاسته اصالح شده، مالتودکسترین، 
مالت و آرد گندم هس��تند. تمبر هندی، س��رکه سیب 
ب��دون گلوتن ب��وده و خردل، کچاپ، س��س گوجه، 
ترش��ی، س��س باربیکیو، مایونز، س��س ساالد، سس 
پاس��تا، سالسا، سرکه سیب، سس سویا بر پایه گندم ، 

سرکه مالت بایستی اجتناب شود. 
امید است که در ایران شاهد پیشرفت گسترده تر در 

زمینه تولید مواد غذایی بدون گلوتن باشیم.

] رژیم درمان��ی  و  تغذی��ه  متخص��ص   / نیک ع�زم  اطه�اری  س�میه  دکت�ر   [

غذاهای بدون گلوتن، نیاز اساسی 
برای بیماران مبتال به سلیاک

بهداشت- سالمت


