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صنایع دارویی از جمله صنایعی است که کیفیت محصول نهایی در آن از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. واژه کیفیت 
بر اساس ICH به عنوان "مناسب بودن یک ماده یا محصول دارویی برای استفاده مورد انتظار آن" تعریف می شود. کیفیت 
شامل مشخصه های شناسایی )Identity(، قدرت )Strength( و خلوص )Purity( می باشد". پیشنهاد FDA و ICH  برای 
ارتقاء بهره وری و نیز مدیریت بهینه کیفیت محصوالت دارویی، پیاده سازی سیستم Quality by Design در شرکت های 
دارویی است. در این سیستم، با به کارگیری Design Space جدید و انعطاف پذیر و نیز به کارگیری تکنولوژی هایی مانند

)Process Analytical Technology )PAT برای کنترل Online و Real-Time کیفیت محصوالت واس��طه و 
نهایی و با پس زمینه کلی ش��ناخت کامل فرایندها، می توان به محصوالتی با کیفیت تقریبًا ثابت و میزان شکس��ت بسیار 

پایین دست یافت.
دکتر محمدجواد فروغی

صفحه 4    

افسردگی در کمین بیماران مبتال به آلزایمر
بیماری آلزایمر، یک اختالل تحلیل برنده سیستم عصبی مرکزی است که در حدود 46/8 میلیون نفر را در سراسر جهان تحث 
تاثیر قرار داده است. بیماری آلزایمر مشکل بزرگی برای سالمت جامعه محسوب شده که می تواند بر روابط بین فردی و اجتماعی 
اثر گذاشته و کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد. امروزه مطالعات اپیدمیولوژیک و بالینی، ارتباط بین بیماری آلزایمر و 
افسردگی را نشان داده اند. در حدود نیمی از بیماران با افسردگی ماژور، نقص عملکرد شناختی را نشان داده  اند که می تواند حتی 
بعد از بهبود فاز حاد طول بکشد. از طرف دیگر، در میان بیماران مبتال به آلزایمر و دمانس یا سایر اختالالت عملکرد شناختی 
و حافظه، افسردگی بسیار شایع بوده و از آنجائیکه بسیاری از عالئم افسردگی و دمانس شبیه یکدیگر می باشند، حتی ممکن 

است تشخیص آن نیز مشکل باشد. دکتر احمدرضا برازش
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بیماری آلزایمر، یک اختالل تحلیل برنده سیس��تم 
عصبی مرکزی است که در حدود 46/8 میلیون نفر را 
در سراس��ر جهان تحث تاثیر قرار داده است. بررسی ها 
نش��ان داده اند که شیوع بیماری آلزایمر در طی5 تا10 
س��ال، دو برابر شده و پیش بینی شده است که تا سال 
2030، ب��ه 75/6 میلی��ون نفر خواهد رس��ید. بیماری 
آلزایم��ر حدود 80-90 درصد موارد دمانس را ش��امل 
ش��ده و مهمترین عالئم این بیماری ش��امل تغییرات 
رفتاری، از دس��ت دهی حافظه، گیجی، نقص عملکرد 
شناختی، اش��کال در تصمیم گیری و حل مساله، عدم 
تش��خیص موقعیت زمان و مکان، سختی در صحبت 
ک��ردن، بلع و راه رفتن، اختالالت روانش��ناختی نظیر 
افسردگی، آژیته شدن، اضطراب، استرس و اختالالت 
روحی اس��ت. بیم��اری آلزایمر مش��کل بزرگی برای 
س��المت جامعه محسوب ش��ده که می تواند بر روابط 
بین ف��ردی و اجتماعی اثر گذاش��ته و کیفیت زندگی 
بیم��اران را تحت تاثی��ر قرار دهد. آخری��ن گزارش از 
شیوع ابتال به زوال عقل حاکی از آن است که هر 12 
دقیقه یک نفر به این بیماری مبتال می شود. دمانس به 
دلیل هزینه های باالی درمان، شیوع باال در سالمندان، 
پیامدهای ش��دید و تحمیل فشارهای جسمی و روانی 
به خانواده های بیماران، در ردیف مش��کالت بهداشتی 
مهم قرار گرفته است. بر اساس گزارش انجمن جهانی 
آلزایمر در سال 2016، مراقبت و حمایت از افراد مبتال 
به دمان��س و یا آلزایمر یک الویت مهم برای دولت ها 

در سراسر جهان محسوب می گردد. 
امروزه مطالعات اپیدمیولوژیک و بالینی، ارتباط بین 
بیماری آلزایمر و افس��ردگی را نشان داده اند. در حدود 
نیمی از بیماران با افس��ردگی م��اژور، نقص عملکرد 
شناختی را نشان داده اند  که می تواند حتی بعد از بهبود 
فاز حاد طول بکش��د. از طرف دیگر، در میان بیماران 
مبتال به آلزایمر و دمانس یا س��ایر اختالالت عملکرد 
ش��ناختی و حافظه، افس��ردگی بسیار ش��ایع بوده و از 
آنجائیکه بس��یاری از عالئم افسردگی و دمانس شبیه 
یکدیگر می باشند، حتی ممکن است تشخیص آن نیز 
مشکل باشد. در زمینه ارتباط بین افسردگی و بیماری 
آلزایمر، دو فرضیه وجود دارد که بیان می کند اختالل 
افس��ردگی، نش��انه یا عالمت ش��روع بیماری آلزایمر 
اس��ت. از طرف دیگر، بروز افس��ردگی در س��ال های 
قبل نش��ان می دهد که اختالل افسردگی، یک فاکتور 
خطر مستقل برای بیماری آلزایمر می باشد. با این حال، 
مطالع��ات اپیدمیولوژیک طوالنی مدت که خطر باالی 
پیش��رفت آلزایمر را در بیماران افس��رده نشان داده اند 
بیان می کنند که اختالل افسردگی بایستی بعنوان یک 

فاکتور خطر مستقل برای پیشرفت بیماری آلزایمر در 
نظر گرفته شود.

 ،)WHO( بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت
اختالل افس��ردگی ماژور س��نگین ترین بار بیماری را 
در گ��روه بیماری های روانی و رفتاری دارد. بر اس��اس 
مطالعات صورت گرفته در 17 کش��ور جهان، از هر 20 
نفر حد اقل یک نفر در سال قبل یک اپیزود افسردگی را 
تجربه کرده است. اختالل افسردگی ماژور، شایع ترین 
نوع اختالالت افسردگی بوده که به طور جدی کیفیت 
زندگ��ی بیماران را تحت تأثیر ق��رار می دهد. بر خالف 
ناخوش��ی های معمول یا اپیزودهای گاه به گاه »حس 
غمگین��ی« که هر فرد ع��ادی تجربه می کند، اختالل 
افس��ردگی ماژور موجب ایجاد دوره طوالنی از ناراحتی 
و حس ناامیدی در فرد می شود که ممکن است توانایی 
ف��رد را در لذت بردن از فعالیت ه��ا یا روابطی که قبال 
لذت بخش بودند، از بین ببرد. بیمار در هنگام توصیف 
وضعیت خود، خلق پایین و احساس درد یا خالء را بیان 
کرده و نیاز به گریه دارد. همچنین ممکن اس��ت سایر 
حالت های احساس��ی نظیر اضطراب، تحریک پذیری 
یا حتی خش��ونت در بیماران پدی��دار گردد. این حاالت 
معموال با کاهش اعتماد به نفس یا حتی نکوهش نفس 
همراه می گ��ردد. بنابراین، عالیم افس��ردگی ماژور را 

می توان به صورت زیر خالصه نمود:
 خل��ق و خ��وی ناراح��ت )غمگین��ی، ناامیدی و 

زودرنجی، بی انگیزگی( در بیشتر اوقات؛ 
 از دست دادن عالقه و لذت در فعالیت ها؛

 اضطراب شدید؛
 افزای��ش یا کاهش وزن بدون تغییر رژیم غذایی 
)تغییر وزن به اندازه حداقل 5% وزن بدن در مدت یک 

ماه( و کاهش اشتها؛
 بی خوابی )بیدار ش��دن در میانه شب و اشکال در 
دوباره به خواب رفتن، یا بیدار شدن صبح خیلی زود( یا 

پرخوابی )خواب بیش از حد نیاز(؛
 کندی س��ایکوموتور )کند شدن افکار و حرکات 

بدن( یا تحریک پذیری؛
 خستگی و احساس کمبود انرژی؛

 احس��اس بی ارزشی و احساس گناه بی دلیل به 
علت شکست های کوچک؛

 اشکال در تفکر واضح، تمرکز و تصمیم گیری؛
 اف��کار متوال��ی درباره مرگ و خودکش��ی بدون 

برنامه  خاص و برنامه ریزی یا اقدام به خودکشی.
گزارش ها حاکی از آن اس��ت که اختالل افسردگی 
ماژور در بین س��الهای 2020-2030 ، جایگاه دوم را 
از نظر میزان بار بیم��اری در جهان به خود اختصاص 
خواه��د داد. ای��ن مطالعات نش��ان داده ان��د که وجود 
افسردگی می تواند اثرات اختالالت شناختی و حافظه و 
یا دمانس را حادتر نموده و در نتیجه یادآوری خاطرات 
و فعالیت های روزانه را در افراد مبتال سخت تر می کند. 
با این حال، از نظر تفاوت بین افس��ردگی و دمانس و یا 
بیماری آلزایمر بایس��تی در نظر داشت که ناتوانی های 
معم��ول در دمانس یا آلزایمر مانن��د اختالل در بیان، 
اختالل در عملکردهای ذهنی، دش��واری در تشخیص 
موقعیت زمانی و مکانی، در افراد مبتال به افس��ردگی 
رایج نیس��ت در حالیکه این اختالالت مشخصه اصلی 
بیماران مبتال به آلزایمر و دمانس می باشند. اگرچه در 
مراحل اولیه افس��ردگی، فرد ممکن است چیزهایی را 
ب��ه یاد نیاورد، اما با کمی تمرک��ز مطالب به یاد آورده 
می ش��ود. بنابرای��ن، نقصان حافظه در اف��راد مبتال به 
افس��ردگی با درمان و بهبود افس��ردگی برگشت پذیر 
است، اما در افراد مبتال به بیماری آلزایمر و یا دمانس 

امکان پذیر نیست. 
بیم��اری آلزایم��ر ب��ا کاه��ش گس��ترده نورون ها، 
آکسون ها و دندریت ها در مغز همراه بوده که بیشترین 
فرضیه ش��ناخته ش��ده در آن فرضیه بتاآمیلوئید است 
ک��ه موجب تجم��ع پالک های بتاآمیلوئی��د در مغز به 
خصوص هیپوکمپ می شود. ش��واهد نشان می دهند 
که اولیگومرهای محلول پپتی��د بتاآمیلوئید که مارکر 
اصلی بیماری آلزایمر است، نوروتوکسین هایی هستند 
که موجب نقص در س��یناپس و از دست دهی حافظه 
شده و می توانند رفتارهایی شبیه افسردگی را القا نموده 
و بنابراین ش��واهدی فراهم می کند که مکانیسم های 
س��لولی-ملکولی مش��ترکی بین دو بیماری آلزایمر و 

افسردگی وجود دارد. 
مکانیس��م های مختلفی برای ارتب��اط بین بیماری 
آلزایمر و اختالل افس��ردگی در نظر گرفته شده است. 
نوروتوکس��ین بالقوه پپتید بتاآمیلوئید، می تواند موجب 
اس��ترس اکس��یداتیو، التهاب عصبی، نقص عملکرد 
میتوکن��دری و آپوپتوز نورون ها در مغز  ش��ود که اکثر 
ای��ن فرایندها در اختالل افس��ردگی م��اژور نیز وجود 
دارد. از ط��رف دیگر، فرضی��ه آپولیپوپروتئین E یکی 

پزشـکی- د ارویـی

] د اروس��از  ب�رازش-  احمد  رض�ا  د کت�ر   [

افس��ردگی در کمی�ن
بیماران مبتال به آلزایمر
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پزشـکی- د ارویـی

دیگر از فرضیه هایی اس��ت که ممکن است در پیشرفت پاتوفیزیولوژیک بیماری 
آلزایم��ر موثر باش��د. آپولیپوپروتئین E یک ترکیب کلی��دی در تنظیم و کلیرنس 
 ε4 با ژنوتیپ E پپتید بتاآمیلوئید اس��ت. مطالعات نشان داده اند که آپولیپوپروتئین
همچنین با عالئم افسردگی در جمعیت سالمندان مرتبط بوده و از طرفی موجب 
کاهش برداشت پالک های بتاآمیلوئید می گردد. همچنین نتایج حاصل از مطالعات 
نشان داده است که آپولیپوپروتئین E با ژنوتیپ  ε4، نقش مهمی در افزایش میزان 
کورتیزول دارد. آسیب هیپوکمپ، پیامد مهم  شناخته شده میزان باالی کورتیزول 

بوده و در نتیجه اختالل حافظه را به دنبال خواهد داشت.
مکانیسم دیگر، فاکتور رشد انتقالی یا  TGF-β1 است. مطالعات نشان داده اند 
که نقص در س��یگنال این فاکتور رشد، هم در اختالل افسردگی و هم در بیماری 
آلزایمر اتفاق افتاده و بنابراین می تواند یک مکانیسم پاتوفیزیولوژیک مشترک بین 
هر دو بیماری باش��د. از طرف دیگر، نقص چرخه گلوتامات-گلوتامین و در نتیجه 
تغییر میزان گلوتامات و گلوتامین مایع مغزی نخاعی در بیماران مبتال به آلزایمر 
و افس��ردگی نشان داده شده اس��ت که داللتی بر مکانیسم پاتوژنز مشترک بین 
هردو اختالل است. با این حال، با توجه به نقش مرکزی انتقال نوروترنسمیترهای 
گلوتامینرژیک در انعطاف پذیری سیناپس��ی، حافظه، یادگیری و نیز تنظیم مود، 
تایید می��زان تغییر یافته گلوتامات و گلوتامین در مکانیس��م های نوروپاتولوژیک 
مرتبط کننده دمانس و افس��ردگی نیازمند مطالعات بیش��تری اس��ت. افزایش در 
گلوتامین مایع مغزی-نخاعی ممکن اس��ت ناش��ی از افزایش فعالیت آس��پارتات 

آمینوترانسفراز باشد؛ آنزیمی که موجب تشکیل گلوتامین در مغز می شود. 
عالوه براین، شواهد حاصل از مطالعات حیوانی نیز نشان داده اند که فعال شدن 
بیش از حد رس��پتورهای ان متیل دی آس��پارتات از طریق افزایش دی-سرین و 
نیز مراحل التهابی و س��یگنال های سروتونرژیک می تواند مکانیسم مشترک این 

دو بیماری باشد. 
در حال حاضر، داروهای ضدافسردگی سومین داروی رایج مصرفی در امریکا و 
نیز بیشترین داروی مصرفی برای بزرگساالن بین سنین 18 و 44 سال می باشند. 
بواس��طه سیگنال سروتونین مطالعات نشان داده است که داروهای ضدافسردگی 
مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین ) SSRI ( می توانند میزان بتاآمیلوئید را در 
مدل موشی آلزایمر کاهش دهند. مطالعات دیگر نیزنشان داده اند که ارتباط منفی 
بین مصرف کننده های SSRI و کاهش پالک های بتاآمیلوئید در مغز وجود دارد. 
در مقابل بیماران مبتال به آلزایمر که SSRI مصرف نمی کردند، میزان بتاآمیلوئید 

مغزشان بیشتر بود.
در مجموع الزم به ذکر است که افسردگی پیامدهای ناخوشایندی را در بیماران 
مبتال به آلزایمر به همراه داشته و عالوه بر مشکالتی که برای بیمار ایجاد می کند 
می تواند برای مراقبین از بیمار نیز مش��کل ساز باشد. بنابراین، توجه به اختالالت 
روحی-روانی نظیر افس��ردگی در بیماران مبتال به دمانس یا آلزایمر بس��یار حائز 
اهمیت بوده و بایستی تحت نظر متخصص، داروهای ضدافسردگی در این بیماران 
مورد اس��تفاده قرار گی��رد تا بتوان از بروز اختالالت جدی ت��ر در آینده جلوگیری 
نم��ود. معموال از میان داروهای ضد افس��ردگی، مهارکننده های بازجذب انتخابی 
سروتونین یکی از رایج  ترین داروهای مصرفی برای درمان اختالل افسردگی در 
بیماران مبتال به آلزایمر می باشند. با این حال به منظور کنترل عوارض جانبی این 

داروها ممکن است نیاز به استفاده از داروی آرامبخش دیگری نیز باشد. 
شایان ذکر است که هولدینگ شاری )داروسازی باختر بیوشیمی( این افتخار را 
دارد که در کنار تولید طیف گس��ترده از داروهای خود، داروهای ضد افسردگی با 

کیفیت باال و اثراتی مشابه نمونه های خارجی موجود در بازار تولید نماید. 
 

1. Caroline Madeira , Charles Vargas-Lopes, Carlos Otávio Brandão, 
Taylor Reis, Jerson Laks, Rogerio Panizzutti and Sergio T. Ferreira. 
Elevated Glutamate and Glutamine Levels in the Cerebrospinal Fluid of 
Patients With Probable Alzheimer’s Disease and Depression. Frontiers in 
Psychiatry 2018. Volume 9.Article 561

2. Stephanie Perin, Karra D. Harrington, Yen Ying Lim. Amyloid 
Burden and Incident Depressive Symptoms in Preclinical Alzheimer’s 
Disease. Journal of Affective Disorders 2017, https://doi.org/10.1016/j.
jad.2017.12.101
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صنای��ع دارویی از جمله صنایعی اس��ت که کیفیت 
محص��ول نهای��ی در آن از اهمی��ت بس��یار باالی��ی 
برخوردار اس��ت. واژه کیفیت بر اساس ICH به عنوان 
“مناس��ب بودن ی��ک ماده یا محص��ول دارویی برای 
اس��تفاده مورد انتظ��ار آن" تعریف می ش��ود. کیفیت 
ش��امل مش��خصه های شناس��ایی)Identity(، قدرت 
)Strength( و خلوص )Purity( می باشد". اهمیت این 
موضوع ناش��ی از تأثیری است که محصوالت دارویی 
بر سالمت افراد مصرف کننده می گذارند. لذا در تمامی 

نظام های س��المت،  قوانین و 
س��ختگیرانه ای  بسیار  مقررات 
ب��رای کنترل و حف��ظ کیفیت 
اعم��ال  داروی��ی،  محصوالت 
ش��ده که ای��ن ام���ر منجر به 
افزای�����ش چش��مگیر هزینه 
ش��رکت های  در  کیفی��ت 
تولیدکننده دارو نسبت به سایر 
صنایع شده است. استانداردهای 
تولید داروی با کیفیت، بس��یار 
فراتر از س��ایر محصوالت بوده 
و فراینده��ای کنت��رل کیفیت 

و اطمین��ان از کیفی��ت، مراحلی زمان ب��ر، هزینه بر و 
کاهنده بهره وری در شرکت های تولیدکننده دارو شده 
است. از طرف دیگر، در حین فرایند کنترل کیفیت در 
رویکرد تولید ب��چ عالوه بر کنترل های حین و پس از 
تولید، هزینه های باالی دیگری نیز ناشی از رد کامل و 
امحاء یک بچ، چرخه طوالنی تولید محصول و هزینه 
انبارداری باال در نتیجه انتظار برای پاسخ کنترل کیفی، 
ع��دم انعطاف پذیری و عدم چابکی زنجیره تأمین دارو 

به تولید کنندگان وارد می شود. 
پیشنهاد FDA و ICH  برای ارتقاء بهره وری و نیز 
مدیریت بهینه کیفیت محصوالت دارویی، پیاده سازی 
سیستم )Quality by Design )QbD در شرکت های 
 Design دارویی است. در این سیستم، با به کارگیری
Space جدی��د و انعطاف پذی��ر و نی��ز ب��ه کارگیری 
 Process Analytical Technology  تکنولوژی هایی مانند
)PAT( برای کنترل Online و Real-Time کیفیت 
محصوالت واسطه و نهایی و با پس زمینه کلی شناخت 
کامل فرایندها، می توان به محصوالتی با کیفیت تقریبًا 

ثابت و میزان شکست بسیار پایین دست یافت.
 QbD به طور خالص��ه، اهداف پیاده س��ازی نظ��ام
عبارتن��د از: کاهش هزینه کیفیت، کاهش زمان چرخه 

تولید محصول، ایجاد قابلیت تولید پیوسته، کاهش زمان 
توس��عه فرایند، افزایش قابلیت تغییر فرایند، کاهش بار 
آژانس ه��ای مقرراتی، انعطاف پذیری و چابکی زنجیره 
 Just in Time تأمین، ایجاد قابلیت پیاده سازی فلسفه
و فراتر از آن تولید ناب )Lean Production( در صنعت 

دارویی.  
ب��ا وج��ود گایدالین های ICH و نی��ز تجربه موفق 
س��ایر صنایع )مانن��د صنایع پتروش��یمی( از برقراری 
سیس��تم های مدیریت کیفیت ب��ه روز، یکی از دالیل 

عدم تمایل ش��رکت های نوآور به سیس��تم های تولید 
پیوس��ته، دوره های انحصار پتنت و در نتیجه حاش��یه 
س��ود بسیار باال برای این شرکت ها در این دوره است. 
در نتیجه، هزینه تولید در مقابل مارژین )حاشیه سود( 
دریافتی سهم کوچکی داشته و نیازی به ارتقاء احساس 
نمی ش��ود. بنابراین، ترکیبی از مقررات حاکم برصنایع 
دارویی و نیز این مارژین های باال و مطمئن باعث شده 
است که انگیزه ای برای برقراری تکنولوژی های جدید 
مانند PAT به منظور بهره ور نمودن سیس��تم تولید در 

شرکت های تولید دارو وجود نداشته باشد. 
ام��روزه دو گرایش جدید در صنای��ع دارویی، منجر 
به تش��ویق این صنایع به بهره ور نمودن فرایند تولید 
شده است. گرایش اول کاهش بهره وری فعالیت های 
تحقیق و توس��عه در تولید دارو ه��ای جدید انحصاری 
و از طرف��ی افزای��ش رقابت ژنریک اس��ت و گرایش 
دوم افزای��ش ظرفی��ت و توانای��ی تولید ق��راردادی و 
تأمین کنندگان مایل به یکپارچه شدن رو به جلو بوده 
و معمواًل این برون سپاری ها، منجر به تمرکز بیشتر بر 

فرایند های تولید و سوددهی باالتر می شود.
حرک��ت به س��مت بهینه س��ازی تولی��د در صنایع 
داروس��ازی کش��ور ما نیز می تواند گامی اساس��ی در 

بهره وری تولید، باالبردن توان عملیات تولید، کاهش 
هدررفتن منابع مالی و انسانی و نیز افزایش امکان ارائه 
خدمات به مشتری باشد. خصوصاً با شرایط اقتصادی 
نامس��اعد حاکم، می ت��وان با بهره ور نم��ودن تولید از 
جمله برقرای سیس��تم های کیفی 6-سیگما، مدیریت 
ناب و به طور جزئی تر، اجرای فرایند تولید پیوس��ته با 
به کارگیری سیس��تم QbD روشی برای مقابله با این 

فشارها ایجاد کرد.
با تمامی تفاس��یر و مزایای ذکر ش��ده، پیاده س��ازی 
سیس��تم مورد نظر و تکنولوژی های 
مرتبط با آن، مستلزم سرمایه گذاری 
باال، تغیی��ر فرایند فعل��ی نظارت و 
قانون گذاری، تغییر و تعدیل نیروی 
انس��انی و بس��یاری از چالش ه��ای 
دیگر ب��وده که معموال ب��ا ممانعت 
از طرف ش��رکت های داروس��ازی و 
نی��ز س��ازمان های مقررات��ی مواجه 
می شود. بنابراین مانند هر تکنولوژی 
یا سیستم جدید، اعمال این سیستم 
مدیری��ت کیف��ی، مس��تلزم ارزیابی 
همه جانبه و امکان سنجی کامل بوده 
و مهمتر اینکه نیاز به الگویی دارد که پاسخ گوی شرایط 
و نواقص فعلی تولید بوده و با امکانات و س��اختارهای 

موجود قابل اجرا باشد.

Quality by Testing فرایند تولید  
در حال حاضر اغلب ش��رکت های تولیدکننده دارو در 
دنیا، از فرایند تولید بچ  با مراحل مشخص حین تولید 
پیروی می کنند. پارامترهای فرایندی مانند دما، فشار و 
غیره درحدود مشخصی حفظ شده و باید در یک طیف 
باریک و معتبرش��ده کنترل ش��وند. روش های کنترل 
آماری فراین��د، به طور معمول ب��رای پایش فرایندها 
مورد اس��تفاده قرار می گیرن��د. از آنجایی که تنها تعداد 
محدودی محصول در پایان فرایند تس��ت می ش��وند، 
تولیدکنندگان دارو باید تس��ت های حین تولید وسیعی 
ب��ر روی مواد انجام دهن��د. بعد از هر مرحله و یا بعضًا 
 offline بعد از مراحل زیرمجموعه، نمونه ها به صورت
جمع آوری و آنالیز ش��ده تا اطمینان حاصل ش��ود که 
محص��ول آن مرحله در مح��دوده کیفی از قبل تعیین 
ش��ده باشد. تا قبل از تأیید کیفیت محصول در مرحله 
م��ورد نظر، ادامه فرآیند بچ متوقف می ماند. اگر نتیجه 
هر کدام از مراحل کنترل حین تولید و یا پس از تولید 

 / م  مق�د غ�ی  و فر د  ا ج�و محم�د  کت�ر  د  [
] و  ر ا د یت  یر مد و  د  قتصا ا متخصص   - ز  س��ا و ر ا د

 Quality by Design رویکرد
در صنایع دارویی
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منفی باش��د، کل بچ غیر قابل استفاده شده و معموال 
مورد استفاده مجدد نیز قرار نمی گیرد. بنابراین می توان 
گفت که استراتژی فعلی شرکت های دارویی، برقراری 
کیفی��ت از طری��ق آزمایش کردن می باش��د. کیفیت 
محصول از طریق تست مواد اولیه، فرایند تولید تثبیت 
شده، تس��ت حین تولید مواد و تست محصول نهایی 

مورد اطمینان قرار می گیرد.

)Validation( روند معتبر سازی 
الزمه فرایند معتبر س��ازی س��نتی در داروس��ازی، 
تکرارپذیر بودن فرایندها اس��ت. این تکرار پذیری به 
طور معمول از طریق تس��ت سه بچ پی در پی به وسیله 
تکنیک های آنالی��ز offline اثبات می گردد. ملزومات 
معتبرس��ازی بر اس��اس داده های توس��عه محصول و 
فرایند scale-up قبل از معتبر س��ازی تعیین می شود. 
هر س��ه این بچ ه��ا، باید در محدوده های مش��خص 
شده کیفی باش��ند. هنگامی که معتبرسازی انجام شد، 
تولیدکنندگان مجاز به ایج��اد تغییرات بدون دریافت 
مجوز از سازمان غذا و دارو نیستند. تولیدکنندگان دارو 
معموال علل مح��دودی را برای متغیر بودن فرایند در 
خارج از مرزهای مش��خص شده کیفی ارائه می کنند. 
گاهی ممکن اس��ت که فرایند تولی��د از محدوده های 
استاندارد خارج شده و درنتیجه نیاز به تحقیقات هزینه 
بر و زمان بر برای یافتن علت این انحراف ایجاد شود. 
اگ��ر نتیجه این تحقیقات این باش��د که فرایند تولید و 
ی��ا مراحلی از آن نیاز به تغیی��ر دارند، این امر موضوع 
مشکل آفرینی برای تولیدکننده خواهد بود. هر زمانی که 
تغییراتی در فرایند تولید به جهت بهره وری ایجاد شود، 
تولیدکنن��ده باید م��دارک و اطالع��ات الزم مبنی بر 
عدم تأثیر فرایند جدید ب��ر کیفیت محصول را فراهم 
نماید. این موضوع منجر به یک فرایند س��نگین برای 
تولیدکننده و نیز سازمان غذا و دارو شده که الزم است 

مستندات تکمیلی را مرور نماید. 

 معیار های کارایی
محیط��ی که همراه با مقررات بس��یار باال و ش��دید 
باشد، منجر به ناکارآمدی فرایندهای تولید و استفاده از 
دستگاه های قدیمی و منسوخ می شود. مطالعات نشان 
می دهد ک��ه 72 درصد Recall ه��ای دارویی، نتیجه 
نقص های تولید است. سطح بهره مندی از ظرفیت ها، 
حدود 15 درصد و میزان شکست بچ ها 5 تا 15 درصد 
تخمین زده می ش��ود. در بعضی از محصوالت، میزان 

Quality by Designوضعیت فعلیمنظر

تجربی، تصادفی، تمرکز بر بهینه توسعه محصول
سازی

سیستماتیک، آزمایشات چند متغیره، تمرکز بر استراتژی 
کنترل و استوار بودن

قابل تطبیق در مرزهای فضای طراحی و مورد حمایت ثابتفرایند تولید
سیستم های کیفی استوار

بهره مندی از PAT، دنبال کردن فعالیت های فرایند و بررسی تعدادی تست حین تولیدکنترل فرایند
روندها

ابزارهای اولیه کنترل کیفی، بر ویژگی های محصول
پایه داده های بچ

قسمتی از استراتژی کلی کنترل کیفی، بر اساس کارایی 
مطلوب محصول

استراتژی کنترل بر اساس ریسک، آزاد سازی فوری محصولتوسط آزمایش و نظارتاستراتژی کنترل

1. Guideline, I.C.H.H.T., Pharmaceutical development. Q8 (2R). As revised in August, 2009. 
2. Winkle, H.N., Implementing Quality by Design, 2007.

هدر رفت در حدود 50 درصد تخمین زده ش��ده است. 
در مقاب��ل، به عنوان مثال در صنایع تولید محصوالت 
نیمه رس��انا، ای��ن می��زان هدررفت کمت��ر از 1 درصد 
می باش��د. در صنایع دارویی دوره گردش متوس��ط 95 
روز اس��ت و نوش��تن گزارش عدم کارآمدی یک بچ، 
می تواند این دوره گردش را تا 50 درصد افزایش دهد. 
این درحالی است که علت ریشه ای شکست ها معموال  
ناشناخته می ماند. میزان گردش انبار در صنایع دارویی، 
ح��دود 3 تا 5 بار اس��ت و این می��زان در صنایع دیگر 
در تولید کنندگان جهانی حدود 50 گردش می باش��د. 
نتیجه یک مطالعه  Benchmark از صنایع دارویی با 
آنالیز اطالعات 19 تولیدکننده دارو و 42 شرکت دیگر 
دارویی نشان می دهد که متوسط بازده ماهانه بین 20 
تا 80 درصد و تع��داد انحراف محصول یا فرایند برای 

هر ترکیب بین 0 تا 150 مورد می باشد. 

 Quality by Design فرایند تولید 
در اگوس��ت FDA ،2002 با تشخیص نیاز به بهبود 
فرایندها در صنایع دارویی، ابتکار جدیدی تحت عنوان 
"cGMP ب��رای قرن 21: ی��ک رویکرد بر پایه خطر" 
مطرح ک��رد. هدف این ابتکار، افزایش و بروزرس��انی 
مق��ررات دارویی و کیفیت محص��والت بود. FDA با 
این ابتکار امید داشت که برداشت صنایع از این که این 
س��ازمان در مقابل تغییر مقاومت کرده و نیز نوآوری و 
بهبود مس��تمر را خاموش می کند از بین برود. موضوع 
اصلی این ابتکار این است که FDA پیشنهاد داد تولید 
کنندگان دارو از وضعیت فعلی Quality by Testing به 
سمت وضعیت مطلوب Quality by Design  حرکت 
کنن��د. به گفته W. Edwards Deming “ کیفیت،  نه 
از طریق نظارت بلک��ه از طریق بهبود فرایندها ایجاد 

می شود.” 
Quality by Design  تح��ت عن��وان “رویکردی 
سیس��تماتیک، علمی، بر پایه خط��ر، جامع نگر و فعال 
)نه منفعل(” تعریف می شود. این موضوع، با اهداف از 
پیش تعیین شده و با تأکید بر شناخت کامل محصول و 
فرایند شروع می گردد. مشخصات عملکردی محصول 
و فرایند به طور علمی به گونه ای طراحی می ش��ود که 
ب��ه اهداف ویژه ای نائل آید نه اینکه از کارایی بچ های 

تس��ت شده مشتق ش��ود. در حین توسعه QbD برای 
یک محصول، تیم توس��عه به دنبال تعیین رابطه چند 
متغی��ره بین مواد، فرایند تولی��د و متغیرهای محیطی 
تأثیر گذار بر کیفیت محصول می باشد. افزایش دانش 
در م��ورد فرایند، به متخصصین این فرصت را می دهد 
ک��ه یک فضای طراحی تعیین کنن��د. این بدان معنی 
است که طیفی تعیین می شود که فرایند در آن به طور 
ثابت، کیفیت از پیش تعیین ش��ده را تضمین می کند. 
هنگامی که ارتباط بین متغیرهای فرایندی و متغیرهای 
کیفیت محصول شناخته شد، کیفیت محصول به طور 
همزم��ان با پیش��رفت فرایند از طری��ق تطبیق دادن 
متغیرهای فرایندی کنترل می ش��ود. ب��ه این طریق، 
نیاز به کنترل پس از فرایند، حذف ش��ده و آزادس��ازی 
محصول به محض اتمام فرایند میس��ر می ش��ود. در 
ج��دول زیر، مقایس��ه بین وضعیت فعل��ی و وضعیت 
مطل��وب صنایع دارویی هنگامی که QbD اجرا ش��ود 

به نمایش گذاشته شده است. 

ام�روزه دو گرای�ش جدی�د در صنای�ع 
دارویی، منجر به تش�ویق این صنایع به 
بهره ور نمودن فرایند تولید ش�ده اس�ت. 
گرایش اول کاهش بهره وری فعالیت های 
تحقیق و توسعه در تولید دارو های جدید 
انحص�اری و از طرف�ی افزای�ش رقاب�ت 
افزای�ش  دوم  گرای�ش  و  اس�ت  ژنری�ک 
ظرفی�ت و توانای�ی تولی�د ق�راردادی و 
تأمین کنندگان مایل به یکپارچه ش�دن رو 
به جلو بوده و معموالً این برون سپاری ها، 
منج�ر ب�ه تمرکز بیش�تر ب�ر فرایند های 

تولید و سوددهی باالتر می شود.
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دمانس ش��امل نقص عملکرد شناختی و 
از دس��ت دهی حافظه اس��ت که مهمترین 
دیاب��ت،  آن  ب��رای  خط��ر  فاکتوره��ای 
س��کته،  قلبی-عروق��ی،  بیماری ه��ای 
پرفشاری خون، آسیب مغزی، افزایش سن، 
افس��ردگی و یا س��ابقه خانوادگی می باشد. 
در می��ان انواع دمان��س، بیم��اری آلزایمر 
فراوان تری��ن نوع دمانس ب��وده که تخمین 
زده ش��ده است دمانس ناش��ی از آلزایمر تا 
س��ال 2030 به اندازه یک بیماری اپیدمی 
شیوع خواهد داش��ت. مراحل اولیه بیماری 
آلزایمر با از دس��ت دهی حافظه، مشکالت 
تکلم، پرسیدن س��واالت تکراری، گیجی، 

تغییرات شخصیتی و... شروع شده و تغییرات فیزیکی 
در مغز اتفاق می افتد. 

مطالعات مختلف نش��ان داده اس��ت ک��ه تغذیه و 
رژی��م غذایی صحیح، نقش مهمي در پیش��گیری از 
بیم��اری آلزایمر و بهبود کیفیت زندگ��ي در بیماران 
مبتال دارد. بررسی ها نشان داده اند رژیم غذایي سالم 
از ابت��دای زندگي و نیز در ط��ول زندگي، با عملکرد 
ش��ناختي بهتر در زمان س��المندی در ارتباط اس��ت. 
به منظ��ور پیش��گیری از دمانس مهم اس��ت که فرد 
از نظ��ر فیزیکی فع��ال بوده، رژیم غذایی س��الم که 
حاوی ترکیبات ضدالتهابی اس��ت مصرف نموده و از 
چاقی جلوگیری نماید. برخي مطالعات نش��ان داده اند 
ک��ه چاقی در میانس��الي، احتمال ابتال ب��ه آلزایمر را 
در س��ال های بعدی زندگي افزایش مي دهد. به نظر 
مي رس��د که دریافت مقادیر کافي ویتامین های گروه 
B و نی��ز D ،C و E و نی��ز اس��یدهای چرب امگا-3 
در دوران میانس��الي نیز مي توان��د از ابتال به دمانس 
پیش��گیری نماید. بنابراین دریاف��ت ویتامین های ب 
کمپلک��س، E ، D و نیز ویتامی��ن ث و مواد معدنی 
نظیر روی، سلنیوم و مس در این بیماران حائز اهمیت 
اس��ت. کاهش میزان ویتامین D س��رم نیز با نقص 
عملکرد ش��ناختی مرتبط است. دریافت مقادیر باالی  
ویتامی��ن D با کاهش خطر ابتال به آلزایمر و دمانس 
در زنان میانس��ال مرتبط می باش��د. توجه به دریافت 
غذاه��ای غنی از فوالت، ویتامی��ن ب12 و ویتامین 
ب6  نیز در این بیماران بس��یار مهم اس��ت. زیرا این 
ویتامین ها باعث کاهش میزان هموسیس��تئین خون 
می گردند که یک فاکتور خطر ناراحتی قلبی-عروقی 
و سکته می باشد. همچنین، ارتباط مثبتی بین دریافت 
ب��االی غذاه��ای غن��ی از آنتی اکس��یدان و عملکرد 
ش��ناختی بهتر در بیماران مبتال به آلزایمر وجود دارد. 
آنتی  اکس��یدان ها می توانند از مغز در برابر آسیب های 
اکس��یداتیو محافظت نمایند. برخی مطالعات نش��ان 

داده اند ک��ه میوه هایی نظیر بلوب��ری، کرنبری، توت 
فرنگ��ی و س��بزی هایی مانند کلم و اس��فناج ممکن 
اس��ت عملکرد شناختی را بهبود بخشند. رژیم غذایي 
مدیترانه ای نیز که ح��اوی مقادیر زیاد غالت کامل، 
میوه ها، ماهي، حبوبات، سبزی ها و روغن زیتون بوده 
و یک رژیم با نمایه گلیسمی پایین می باشد، می تواند 
افت عملکرد ش��ناختي را که معموال با افزایش س��ن 

اتفاق مي افتد، کند نماید. 

ب��ه طور کلي نیاز افراد س��المند به م��واد مغذی به 
ان��دازه س��ایر افراد و حتي گاهي بیش��تر اس��ت و از 
آنجائیک��ه دریافت غ��ذا معموال در س��المندان کمتر 
اس��ت، این گروه س��ني در معرض خطر سوء تغذیه 
ب��وده و متاس��فانه این خط��ر در  بیم��اران مبتال به 
آلزایمر بیش��تر است. شواهدی وجود دارد که کاهش 
وزن و سوء تغذیه، پیش��رفت بیماری را تسریع کرده 
و ع��وارض زیادی را ب��رای بیماران ب��ه همراه دارد. 
بنابراین الزم اس��ت ک��ه ارزیابي تغذی��ه ای به طور 
منظم در این بیماران انجام گردیده، وزن اندازه گیری 

شده و درصورت نیاز  تمهیدات الزم انجام شود.
  

توصیه های تغذیه ای در بیماران مبتال به آلزایمر: 
 رژیم غذایي بایس��تی متنوع باش��د. بدین معني 
اس��ت که روزانه از گروه نان و غالت، گروه گوش��ت 
)ک��م چرب(، مرغ، ماهي و تخم مرغ اس��تفاده کنند. 
همچنین در ط��ول روز حداقل 2 واحد میوه، 3 واحد 

س��بزی و 2 واحد شیر و لبنیات )کم چرب( 
دریاف��ت ک��رده و روغن مصرف��ي ترجیحا 
روغن زیتون و کانوال باش��د. در طول هفته 
نی��ز، چندین ب��ار حبوبات، دانه ه��ا و آجیل 

مصرف گردد. 
 سبزي های برگدار سبز تیره، حبوبات، 
بروکل��ی و آب پرتق��ال منابع خوب اس��ید 
فولی��ک بوده که توجه به دریافت آنها مهم 

است.
 دریاف��ت س��ه وعده غ��ذای اصلي و 
2-3 میان وعده و ایجاد محیط مطلوب در 
هن��گام غذا خوردن نیز در بیماران مبتال به 

آلزایمر بسیار مفید است.
 الزم اس��ت بیم��اران مبتال ب��ه آلزایمر، فعالیت 
بدني مناس��بي داشته باش��ند. پیاده روی به مدت 90 
دقیقه در هفته، به حفظ توده عضالنی در آنها کمک 

کرده و موجب بهبود اشتها در این بیماران می شود.
 الزم است مشکالت رفتاری غذا خوردن در این 
بیماران م��ورد توجه قرار گرفت��ه و راهکارهای الزم 
به کار برده شود. به عنوان مثال، در بیماراني که هنگام 
غذا خ��وردن راه مي روند، دادن غذاهای انگش��تي و 
استفاده از فنجان درب  دار مي تواند کمک کننده باشد. 
همچنین، در صورت بروز اختالل در بلع ممکن است 
الزم باشد بسته به ش��دت اختالل، رژیم غذایي این 

بیماران تغییر کند.
 تاجائیکه ممکن اس��ت بیمار تش��ویق ش��ود که 
خودش غذا را بخورد و سعی گردد از غذاهایی استفاده 

شود که خوردن آنها راحت است. 
 در رژیم غذایی از ماهی های روغنی و نیز سایر 

منابع غذایی اسیدهای چرب  امگا3 استفاده گردد. 
 توجه به دریافت مقادیر کافی آب و جلوگیری از 

کم آبی الزم است.
 دریافت لوبیای سویا و تخم مرغ به خاطر تامین 

کولین مهم است. 
 برخ��ی از مطالعات، اثربخش��ی مکمل کوآنزیم 
کیوتن، کولین، کورکومین )م��اده موثره در زردچوبه(، 
اپی گالوکاتچین گاالت در چای س��بز و نیز رزوراترول 
را در بهبود عملکرد ش��ناختی بیماران مبتال به آلزایمر 

نشان داده اند.
 سوء تغذیه و کمبود مواد مغذی در بیماران مبتال 
به آلزایمر شایع است و بر کیفیت زندگي و طول عمر 
بیم��اران اثر مي گذارد. بنابراین، توصیه مي ش��ود این 
بیماران از رژیم غذایي سالمي پیروی کرده و به طور 
منظم تحت ارزیابي تغذیه ای قرار بگیرند و در صورت 
بروز مشکالت تغذیه ای، مداخالت الزم انجام شود.  

پزشـکی- تغذیه

] د کت�ر ش�یما جزای�ری /  متخص��ص تغذی��ه و رژی��م درمانی- دانش��یار گروه تغذی��ه دانش��گاه علوم پزش��کی ایران [

رژیم غذایی در بیماران مبتال به آلزایمر
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دی   -5 س��یتدین´  ژنری��ک  ن��ام  س��یتی کولین 
فس��فوکولین بوده که یک ترکیب درون��زاد )اندوژن( 
است و بطور طبیعی در س��لول های انسانی و حیوانی 
مختل��ف وجود دارد. این ترکی��ب منونوکلئوتید حاوی 
ریبوز، سیتوزین و کولین بوده که ساختار شیمیایی آن 

در شکل 1 نمایش داده شده است. 

شکل 1. ساختار شیمیایی سیتی کولین

واژه س��یتی کولین، اولین بار در دهه 1970 زمانیکه به 
عنوان دارو مورد اس��تفاده قرار گرفت، معرفی شد. برای 
نخستین بار، محققان ژاپنی سیتی کولین را در سال 1974 
برای بیماران مبتال به پارکینسون مورد استفاده قرار دادند. 
این دارو زمانیکه بصورت خوراکی و یا وریدی تجویز 
ش��ود، به سرعت و طی مدت چند دقیقه متابولیزه شده 
و به کاتابولیت های پیریمیدینرژیک و کولینرژیک تبدیل 
می شود. متابولیت های س��یتی کولین، حدود 30 دقیقه 
پس از تجویز به مغز می رس��ند. ای��ن دارو ایمن بوده و 

عدم س��میت آن بارها در مطالع��ات حیوانی و 
کارآزمایی های بالینی نش��ان داده ش��ده است. 
با اینح��ال، ع��وارض جانبی اندک��ی نیز نظیر 
ناراحتی های گوارشی بعد از تجویز خوراکی دارد. 
دوز درمانی این دارو در انس��ان، روزانه بین 500 
تا 2000 میلی گرم )mg/kg 7-28( می باشد. در 
حال حاضر، این ماده به عنوان یک دارو دراروپا و 
ژاپن و نیز به عنوان یک مکمل در ایاالت متحده 

آمریکا بفروش می رسد.
مکانیس��م برخ��ی از بیماری ه��ای تحلی��ل 
برنده سیس��تم عصبی نظی��ر دمانس عروقی، 
بیم��اری آلزایم��ر و اختالالت ش��ناختی، بروز 
تغیی��رات در غش��اءهای عصب��ی و اخت��الل 
در متابولیس��م فس��فولیپیدهای س��اختار مغز 
می باش��د. س��یتی کولین، م��اده حدواس��ط در 
تولید فس��فاتیدیل کولین یا لسیتین )مهمترین 
فس��فولیپید غش��اء س��لولی( از کولین اس��ت. 
فس��فولیپیدها، مهمترین ترکیب غشاء سلولی 
بوده و سرعت ترن اور )بازگردش( باالیی داشته 
و بنابراین س��نتز مداوم این ترکیبات، ساختار و 

عملکرد صحیح سلولی را تضمین می نماید. 

اث�رات محافظ�ت نورونی ایجاد ش�ده توس�ط 
سیتی کولین عبارتند از:

 حف��ظ س��طوح اس��فنگومیلین و کاردیولیپی��ن 
)ترکیبات موجود در غشاء داخلی میتوکندری(

 تجدید سطوح فسفاتیدیل کولین )فسفولیپید غشاء 
سلولی( و محافظت از غشاهای سلولی آسیب دیده

 افزایش فعالیت گلوتاتیون رداکتاز و س��نتز ماده 
آنتی اکسیدان گلوتاتیون

Na+/K+ ATPase حفظ فعالیت پمپ 
 مش��ارکت در سنتز استیل کولین از طریق تأمین 

کولین
 فعال  کردن نوروژنز و تشکیل سیناپس

نق�ش س�یتی کولی�ن در بیماری های سیس�تم 
عصبی بر اساس شواهد و مدارک موجود:

بسیاری از مطالعات صورت گرفته، اثرات محافظتی 
س��یتی کولین را در مدل ه��ای مختلف س��کته مغزی 
نش��ان داده اند. در این مطالعات، سیتی کولین منجر به 
کاهش حجم ضایعه و ادم مغزی گردیده و اختالالت 
نورولوژیکی را بهبود داده است. همچنین، اثرات مفید 
تجویز سیتی کولین بالفاصله پس از ایسکمی مغزی در 

کارآزمایی های بالینی گزارش شده است.
عالوه براین، س��یتی کولین در بیماری آلزایمر ممکن 
اس��ت س��بب مهار تجمع بتا-آمیلویید )مارکر س��می 
دخی��ل در پاتوفیزیولوژی بیماری آلزایمر( گردد. به نظر 

می رسد برهمکنشی بین تولید پپتیدهای آمیلوئید  و عدم 
یکپارچگی فسفولیپیدهای غش��اء وجود دارد. مطالعات 
انجام گرفته در بیماران مبتال به آلزایمر نشان داده است 
که تجویز این دارو به مدت 12 هفته می تواند منجر به 
افزایش عملکرد شناختی، افزایش سرعت جریان خون 
مغزی و نیز افزایش فعالیت بیوالکتریکی مغز در بیماران 

مبتال به آلزایمر همراه با دمانس خفیف گردد.
بسیاری از محققین، نقش سیتی کولین را در بیماران 
مبت��ال به پارکینس��ون نیز مورد بررس��ی ق��رار داده و 
دریافته اند که این دارو با تحریک سیستم دوپامینرژیک 
موجب بهب��ود عملکرد بیماران مبتال به پارکینس��ون 
می ش��ود. به عنوان مثال، در یک��ی از مطالعات تجویز 
سیتی کولین همزمان با داروهای ال-دوپا و مهارکننده 
دوپا کربوکسیالز موجب بهبود کندی حرکات و سختی 

عضالت در بیماران مبتال به پارکینسون شده است. 
از طرف دیگ��ر، اثرات مثبت س��یتی کولین در بهبود 
بینایی در بیماران مبتال به گلوکوم که امروزه یک بیماری 
نورودژنراتیو )تحلیل برنده سیس��تم عصبی( محسوب 
می شود، مشاهده گردیده است. درمان با سیتی کولین در 
بیماران مبتال به گلوکوم که دارای نقص بینایی متوسط 
بودند، نشان داد که این دارو قادر است عملکرد شبکیه و 
هدایت عصبی را بهبود بخشیده و استمرار درمان با آن 
به مدت 2 تا 8 س��ال منجر به کاهش، ثبات و حتی در 

مواردی سبب بهبود نقص بینایی گردیده است.
مطالعاتی نیز اثرات موثر داروی س��یتی کولین را در 
بهبود خلق، عملکرد و سوء مصرف مواد نشان داده اند.

با وجود اینکه بسیاری از کارآزمایی های بالینی کوچک 
انج��ام گرفته در خصوص ای��ن دارو، نویدبخش اثرات 
مثبت آن می باشند، اما 2 کارآزمایی بالینی بزرگ انجام 
گرفته در بیماران مبتال به ضربه های مغزی و نیز بیماران 
مبتال به س��کته  مغزی حاد متوسط تا شدید، اثر بخشی 
این دارو را نش��ان نداده اند. نتایج این دو مطالعه 
متعجب کنن��ده و غیر قابل انتظار بوده و به نظر 
می رس��د که توجیه نتایج، مربوط به روش های 
ارزیاب��ی اثرات بالینی دارو باش��د. اگرچه این دو 
مطالعه اخی��ر، اثرات مثبت س��یتی کولین را در 
بیماری های حاد سیستم عصبی مرکزی نشان 
ندادند، اما همچنان اثرات امیدوار کننده این دارو  
بخصوص در بیماری های مزمن سیستم عصبی 
مرکزی مطرح بوده و عالقه به مصرف این دارو 
تداوم دارد. در مجموع، مهمترین اندیکاس��یون 
تعریف شده برای س��یتی کولین، اثر محافظتی 
و ترمی��م عروق مغزی اس��ت که موجب بهبود 
سکته، ایسکمی حاد و نیز آسیب تروماتیک مغز 
می گردد. بااین حال به نظر می رسد که مطالعات 
بیش��تری در این زمینه بایستی صورت گیرد تا 
بتواند به روش��نی مکانیسم اثرات مشاهده شده 

توسط سیتی کولین را توجیه نماید.  

 1. Iulia Chițu et al.   Citicoline – a 
neuroprotector with proven effects on 
glaucomatous disease.  Romanian Journal 
of Ophthalmology 2017, 61(3):152-158

مکمل های غذایی

] د کتر هادی علیقلی /  متخصص علوم اعصاب- استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز [

سیتی کولین و بیماری های 
سیستم عصبی
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تغذی��ه یک��ي از مهمتری��ن جنبه هاي اثرگ��ذار بر 
س��المت مردان بوده که متاس��فانه به علل مختلف 
ب��ه آن توجه نمی ش��ود. کوتاه بودن حض��ور مردان 
در من��زل و محدودیت دسترس��ي آنها ب��ه غذاهاي 
خانگي و خصوصا میوه ها و س��بزي ها، قرارگرفتن در 
معرض هواي آلوده در محیط  کار، دسترسی کمتر به 
آموزش هاي تغذیه اي از طریق رس��انه ها، توجه کمتر 
مردان به سالمت خود نس��بت به زنان، فقدان زمان 
خ��واب کافي و کم خوابي به علت داش��تن مش��اغل 
شیفتي و استرس هاي روحي ناشی از آن، از مهمترین 
علل به خطر افتادن س��المت م��ردان و بي توجهي 
به تغذیه مناس��ب در آنها مي باشد. نوع تغذیه مردان 
نه تنها در سالمت ش��ان اثرگذار است، بلکه در بازده 

کاري آنها نیز بسیار موثر می باشد.

اصول کلي تغذیه در سالمت مردان
تغذیه  صحی��ح در مردان، به معن��ی رعایت اصول 
»کفای��ت، تنوع و تع��ادل« در برنامه  غذایی اس��ت. 
»کفای��ت« به معن��ی دریافت مقادیر کاف��ی از همه 
گروه های غذایی ش��امل نان و غالت، شیر و لبنیات، 
س��بزی ها، میوه ها، گروه گوشت و جایگزین های آن 
و نیز چربی ها می باش��د. »تنوع« به معنی استفاده از 
انواع غذاها از هر کدام از گروه های غذایی اصلی بوده 
و »تعادل« بدین معنی اس��ت ک��ه از همه  گروه های 
غذایی به مقدار کافی مصرف نموده و از کم خوری و 

پرخوری پرهیز گردد.

مشکالت و بیماری های رایج در مردان
بر اس��اس مطالع��ات ص��ورت گرفته، ش��ایع ترین 
بیماری ه��ا در گروه م��ردان ش��امل بیماري هاي غیر 
واگیردار نظیر چاقي و اضافه وزن، دیابت، فش��ارخون 
ب��اال، س��کته های قلبی و مغ��زی، نقرس، س��رطان 
)س��رطان پروستات، بیضه، روده بزرگ(، سنگ کلیه و 
نیز حوادث ناش��ی از کار و رانندگی می باشند. با توجه 
به ش��یوع باالی این بیماری ها و کاهش سن ابتالء به 
آنه��ا در جامعه مردان و از طرف دیگر ارتباط تنگاتنگ 
بین این بیماري ها با عادات غذایي و فرهنگ تغذیه ای، 
این امر نیازمند بررس��ي و برنامه ریزي کالن کشوري 

به منظور اصالح الگوي مصرف در آنها و شناس��ایی و 
درمان کمبود مواد مغذی در این افراد می باشد.

مواد مغذی مورد نیاز در مردان
با توجه به موارد ذکر ش��ده در ب��اال، از جمله مواد 
مغذی که بایس��تی در مردان م��ورد توجه ویژه قرار 
گیرن��د، ویتامین های گ��روه B، ویتامین ث، D و نیز 
امالح کلسیم، منیزیم، آنتی اکسیدان ها و.. می باشند. 
از طرفی با توجه به احتمال مصرف بیش��تر غذاهای 
آماده یا فرآوری شده در مردان خصوصًا افراد شاغل، 
توج��ه به مصرف نم��ک، چرب��ی، کربوهیدرات های 
س��اده و اثرات آنها روی سالمت مردان حائز اهمیت 
اس��ت. به طور کلی طبق توصیه های هرم راهنمای 
غذایی دانش��گاه هاروارد، بهتر اس��ت هم��ه افراد از 
جمل��ه مردان در کنار رعای��ت اصول تغذیه و اصالح 
عادات غل��ط غذایی، به مص��رف مکمل های مولتی 
ویتامین مناس��ب و مکمل ویتامی��ن D به طور ویژه 
توجه کنند. در ضمن، بس��ته به ش��رایط، موقعیت و 
بیماری های مختلف، بای��د مدیریت صحیح تغذیه و 
مصرف مکمل های الزم تحت نظر متخصص تغذیه 
یا پزشک انجام شود. در ادامه به اختصار فواید برخی 

مواد مغذی مهم برای مردان شرح داده شده است.
از  دس��ته ای   :B گ�روه  ویتامین ه�ای   
ویتامین ه��ای محلول در آب ب��وده که نقش مهمی 
را در چرخ��ه متابولیس��م س��لولی ایف��ا می کنند. این 
ویتامین ها موجب افزایش متابولیسم بدن شده و رشد 
و تقسیم سلول ها را افزایش می دهند. این ویتامین ها 
در عملکرد درس��ت دس��تگاه ایمن��ی و عصبی نقش 
داشته و برای س��المت پوست و ماهیچه ها ضروری 
هس��تند. از طرفی در پیش��گیری از انواع کم خونی ها 
نیز نقش به س��زایی داش��ته و باعث کاهش استرس، 
افسردگی و سالمت اعصاب می گردند. اخیرا مشاهده 
شده است افرادی که دارای ویتامین ب کافی و بیشتر 
در خون خود می باش��ند، حتی اگر سیگار هم استفاده 
کنند، خطر کمتری برای ابتالء به سرطان ریه دارند.

 ویتامی�ن ث:  ی��ک ویتامی��ن  محلول در آب 
و یکی از مهم ترین آنتی اکس��یدان ها است که نقش 
مهمی در س��المت بدن و دس��تگاه ایمنی دارد. این 

ویتامین موجب محافظت پوست در مقابل آثار مخرب 
اش��عه ماورای بنفش نور خورش��ید شده و به افزایش 
قدرت ایمنی بدن، اس��تحکام لثه ها و دندان ها کمک 
می کن��د. این ویتامین در س��اخت کالژن )قوی ترین 
بخ��ش بافت پیوندی که تمام اعضای بدن را در کنار 
هم نگه می دارد( دخالت داش��ته و در پیش��گیری از 
باالرفتن کلس��ترول خون و ایج��اد لخته های خونی 
در رگ ه��ا مؤث��ر اس��ت. ویتامی��ن ث، ط��ول دوره 
س��رماخوردگی را کوتاه و به بهبود عوارض آن کمک 
می کند. همچنین مصرف آن موجب جذب بهتر آهن 
در بدن ش��ده و بنابراین به افرادی که دچار کم خونی 
هستند توصیه می گردد که در کنار وعده های غذایی 
از منابع ویتامین ث ب��رای باال بردن جذب آهن غذا 

استفاده نمایند.
 ویتامی�ن D: یکی از ویتامین های محلول در 
چربی اس��ت که به رشد و اس��تحکام استخوان ها از 
طریق کنترل تعادل کلس��یم و فسفر کمک می کند. 
این ویتامین با افزایش جذب فسفر و کلسیم از روده ها 
و کاهش دفع از کلیه، به متابولیس��م اس��تخوان ها و 
از طریق بیان ژن به رش��د س��لول کم��ک می نماید. 
دریافت ویتامین دی و کلسیم باعث افزایش قدرت و 
هماهنگی عضالت در افراد کهنس��ال و پیشگیری از 
بروز بیماری هایی مانند استئوماالسی در بزرگساالن 
و پوکی اس��تخوان در کهنس��الی می ش��ود. از طرفی 
مص��رف ویتامین دی در س��المت مغ��ز و جلوگیری 
از آلزایم��ر، بیماری ه��ای عصب��ی و روان ش��ناختی، 
بیماری های پوس��تی و بیماری های خودایمنی، چاقی 
و اضاف��ه وزن، دیابت و کبد چرب نیز مؤثر اس��ت. از 
آنجائیک��ه جمعیت ایران در ح��ال حاضر دچار کمبود 
ب��االی ویتامین د می باش��ند، لذا توجه ب��ه دریافت 
مکمل ویتامی��ن د در مردان نی��ز از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.

 کلسیم: از جمله مواد معدنی است که فعالیت های 
زیادی را در بدن انس��ان برعهده دارد. کلسیم می تواند 
ضرب��ان قلب و نیز عملکرد سیس��تم عصب��ی بدن را 
تنظیم نماید. موجب اس��تحکام اس��تخوان ها شده، به 
انقب��اض عضالت کمک نموده  و تا زمانیکه کلس��یم 

مواد مغذی مورد نیاز در سالمت مردان
 - ن��ی ما ر د ی��م  ژ ر و  ی��ه  تغذ متخص��ص   / نش�ی  ا د د  می�ال کت�ر  د  [
] ف��ت  جیر ش��کی  پز م  عل��و ه  نش��گا ا د ر  یا د س��تا ا  
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کوتاه )آلفالینولنیک اس��ید( در بدن تولید ش��ده در حالیکه تولید چربی های امگا3 دارای زنجیره 
بلندتر )EPA و DHA( در بدن انسان محدود است. دریافت باالی چربی های امگا6 و در مقابل 
دریاف��ت محدود چربی های امگا 3 و در نتیجه عدم تعادل مناس��ب بی��ن این چربی ها می تواند 
موج��ب ب��روز بیماری های مختلف از جمل��ه ناراحتی قلبی-عروقی گ��ردد. بنابراین چربی های 
امگا3در پیشگیری از سرطان، سالمتی مغز، بهبود عملکرد شناختی، سالمت بینایی، پیشگیری 
از بیماری ه��ای قلبی عروقی، بهبود عملکرد ایمنی، کاهش میزان اس��ترس، کاهش التهاب در 

ناراحتی های التهاب مفاصل و نیز کاهش چربی های خون به ویژه تری گلیسرید نقش دارند.
 کارنیتین: از اس��یدهای آمینه لیزین و متیونین س��اخته شده و وظیفه اصلی آن در بدن، 
کمک به س��وخت و س��از و تبدیل چربی غذا به انرژی می باش��د. بنابراین مصرف مکمل آن در 
ورزشکاران، می تواند به بهبود سوخت چربی ها کمک نماید. وجود کارنیتین برای بهبود عملکرد 
قلب الزم بوده و نیز موجب محافظت DNA و غش��ای اس��پرم از آس��یب اکس��یداتیو، افزایش 
حرکت، ش��مارش و چگالی اسپرم، حفظ مورفولوژی طبیعی و پایداری اسپرم و نیز بهبود قدرت 

باروری در آقایان می شود.
 آرژینین: از اسیدهای آمینه نیمه ضروری در بدن بوده که موجب سنتز و ساخت نیتریک 
اکس��ید )مسئول گشادی عروق(، بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن، کاهش زمان ترمیم زخم و 
جراح��ات، کاهش خطر بیماری های قلبی، افزایش ت��وده و حجم عضالت، کاهش بافت چربی 
بدن و کمک به کاهش وزن، کمک به افزایش حساسیت و عملکرد انسولین، کمک به کاهش 
فش��ارخون، افزایش قدرت باروری، افزایش تولید اسپرم، بهبود عملکرد تولیدمثل و نیز افزایش 

غلظت تستوسترون می گردد. 
 لیکوپن: نوعی رنگدانه گیاهی قرمز رنگ است که در برخی غذاها از جمله گوجه فرنگی 
و هندوانه یافت می شود. لیکوپن دارای خواص آنتی اکسیدانی قوی است. اثرات لیکوپن در حفظ 
س��المت قلب و عروق، افزایش قدرت جنسی، کمک به بهبود ناباروری و پیشگیری از سرطان 

پروستات به اثبات رسیده است.

وجود نداشته باش��د حرکت امکان پذیر نیست. موجب کاهش بیخوابی 
ش��ده، در متابولیس��م آهن بدن مؤثر بوده و در یک��ی از مراحل انعقاد 
خون دخیل اس��ت. دریافت کلس��یم کافی، دارای اثر مثبتی در کاهش 
فش��ار خون افراد مبتال به فش��ار خون است. نتایج نشان داده است که 
مصرف مکمل کلس��یم می تواند در کاهش وزن افراد چاق مؤثر باشد. 
بنابراین اندازه گیری سطح کلسیم خون در مردان به ویزه مردانیکه دچار 
کبدچرب، دیابت، پوکی اس��تخوان و یا چاقی هس��تند بایستی به طور 

منظم انجام شده که در صورت نیاز از مکمل کلسیم استفاده نمایند.
 منیزیم: ماده معدنی مهم و مفید برای قلب، عضله و کلیه است. 
این ماده قس��متی از دندان و اس��تخوان را تشکیل می دهد. همچنین، 
منیزیم بسیاری از آنزیم ها را فعال کرده و در چرخه تولید انرژی دخالت 
دارد. عالوه برای��ن، منیزیم می تواند در کاهش اس��ترس، افس��ردگی، 

بی خوابی و کاهش حمالت میگرن موثر باشد.

 کوکیوتن:  ترکیبی ش��بیه ویتامین و محلول در چربی است که 
بدن برای س��المت خود به مقادیر اندکی از آن احتیاج دارد. کوکیوتن 
جزئی از زنجیره تولید انرژی اس��ت. کوکیوتن آنتی اکس��یدانی اس��ت 
که از صدمه دیدن س��لول ها توس��ط رادیکال های آزاد )مواد شیمیایی 
بسیار واکنش پذیر( جلوگیری می نماید. به طور کلی هر چقدر سن فرد 
بیش��تر می ش��ود، میزان تولید داخلی کوکیوتن نیز کاهش یافته و لذا 
بایس��تی از منابع غذایی حاوی این ماده بیشتر استفاده گردد. به عنوان 
یک آنتی اکس��یدان، کیوتن می تواند موج��ب افزایش حرکت و چگالی 
اس��پرم، کنترل فشارخون، حفظ سالمت قلب و عروق، کنترل التهاب، 
پیشگیری از سندرم متابولیک و دیابت، پیشگیری از بیماری های تحلیل 
برنده عصبی، بهبود عملکرد سیستم تولیدمثل و بهبود ضعف و خستگی 

و نیز کاهش عوارض داروهای ضد چربی خون )استاتین ها(  شود.  
 روی: از مواد معدنی ضروری بدن بوده که موجب حفظ و تقویت 
قدرت باروری و حفظ میزان تستوس��ترون ب��دن در مردان مخصوصًا 
در بین سیگاری ها، س��المت سیستم تولیدمثل، پیشگیری از سرطان، 
جلوگیری و درمان ریزش مو، تقویت سیستم ایمنی، تسریع بخشیدن به 
بهبود زخم ها، جلوگیری از تخریب ماکوال در چشم )از مشکالت شایع 

بینایی در افراد مسن( و کمک به بهبود اشتها و... می گردد. 

 چربی ه�ای امگا3: گروهی از چربی ه��ای ضروری که برای 
تنظی��م فعالیت های بدن الزم می باش��ند. چربی های امگا3 با زنجیره 
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دیابت به گروهی از اختالالت متابولیکی یا اختالل 
در س��وخت و سازگفته می ش��ود که ویژگی مشترک 
آنها افزایش س��طح قندخون به علت نقص در ترشح 
انس��ولین، نقص در عملکرد آن و یا ترکیبی از هردو 

حالت می باشد.

فقدان ترش��ح انسولین یا نقص در ترشح و کاهش 
عملکرد آن، سبب افزایش غلظت گلوکز پالسما شده 
که این هیپر گلیسمی مزمن )باال بودن قندخون( سبب 
اختالل در عملکرد و نارسایی ارگان های مختلف بدن 
به ویژه چش��م،کلیه، اعصاب و سیس��تم قلب وعروق 
شده که عامل اصلی مرگ و میر و ناتوانی در جمعیت 
مبتال به دیابت است. دو نوع دیابت وجود دارد: دیابت 
نوع 1 با حدود 1-5 درصدکه  بیماری در سنین پایین 
رخ داده و شروع آن ناگهانی است. در این نوع دیابت 
س��لولهای بتا پانکراس دچار تخریب شده و انسولین 
ترش��ح نمی کنند. دیابت نوع دو، درص��د باالتری از 
جمعی��ت مبتالیان را به خود اختصاص داده که علت 
اصل��ی باالرفتن قندخون در این بیماران، مقاومت به 
انس��ولین می باشد. در بیماران مبتال به دیابت نوع 2، 
تعداد و عملکرد س��لول های بت��ای پانکراس کاهش 
یافته و بنابراین ترش��ح انس��ولین و کارایی آن دچار 

نقص می گردد.
ع��وارض مزم��ن دیاب��ت در دو دس��ته ع��وارض 
تقس��یم بندی  ماکروواس��کوالر  و  میکروواس��کوالر 
می گردند. عوارض میکرووس��کوالر شامل نفروپاتی 
دیابت��ی، رتینوپات��ی دیابتی و نوروپات��ی دیابتی بوده 
و عوارض ماکرووسکوالر ش��امل بیماری های قلبی 
عروقی می باشند. در کنار این عوارض مزمن دیابت، 
بیماری های دهان و دندان نیز یکی از مشکالت رایج 

در مبتالیان به دیابت است.  
در بیماران مبت��ال به دیابت خصوص��ا بیمارانی که 
کنترل قندخون مناسبی ندارند، ممکن است عوارض 
دهانی و دندانی متعددی ایجاد ش��ودکه بیش��تر این 
بیم��اران از وجود این عوارض آگاه نیس��تند و ممکن 
اس��ت خیلی دیر ب��ه دندانپزش��ک مراجع��ه نمایند. 

بنابراین، وظیفه دندانپزش��ک است که در این زمینه 
ب��ه بیماران آموزش داده و آنها را برای پیش��گیری و 
درمان تشویق نماید. مهمترین و رایج ترین مشکالت 
دهان و دندان در بیماران مبتال به دیابت شامل موارد 

زیر می باشد:
 بیماری پریودنتال: ش��ایعترین عارضة دهانی 
و دندانی ناشی از دیابت، بیماری پریودنتال است که 
در این بیم��اری، لثه ها دچار عفونت و التهاب ش��ده 
و ب��ا عالئمی نظیر ت��ورم و خونری��زی لثه ها همراه 
می باش��ند. بیماری های لثه، ششمین عارضه ناشی از 
دیابت در نظر گرفته ش��ده اس��ت. بیماران دیابتی با 
کنترل نامناس��ب قندخون، نس��بت به دیگران بیشتر 
در معرض خطر ابتال به این بیماری و از دس��ت دادن 
دندان ها هس��تند. دیابت مي تواند مقاومت نسوج دور 
دندان ) لثه و اس��تخوان ( را نس��بت به فعالیت هاي 
میکروبي کاه��ش دهد. باال رفت��ن قندخون موجب 
رشد س��ریع میکروب ها در دهان شده و از آنجائیکه 
سیستم ایمنی بیماران مبتال به دیابت نسبت به افراد 
غیر دیابتی ضعیف تر اس��ت، بنابراین رش��د میکروب 
منجر ب��ه ایجاد عفونت می ش��ود. در واقع یک الیه 
نازک چس��بناک حاوی میکروب ه��ای زیاد بر روی 
سطح دندان ایجاد ش��ده که به دنبال آن لثه ها دچار 
ت��ورم، قرمزی و عفونت می ش��وند. در ای��ن مواقع، 
مس��واک زدن موجب خونریزی بیش��تر لثه ها خواهد 
ش��د. از طرفی، بیماری های پریودنتال نیز تاثیر منفی 
بر روی کنترل قندخون بیماران مبتال به دیابت داشته 
و موجب افزایش میزان قندخون می شوند. به عبارتی 
می ت��وان گفت که بیم��اری پریودنت��ال و دیابت اثر 
متقابل بر روی یکدیگر دارند. سیگار کشیدن در افراد 
مبتال به دیاب��ت، می تواند زمینه ابتال به بیماری های 
پریودنتال را در این بیماران فراهم نماید. اگر عفونت 
لثه درمان نشود، می تواند به استخوان های نگهدارنده 
دندان نیز منتقل ش��ود. در صورت پیشرفت عفونت، 
لثه از دندان دور ش��ده و موجب سس��ت ش��دن و در 

نهایت از دست دادن دندان ها خواهد شد. 

 اخت�الل در عملک�رد غ�دد بزاق�ی: عملکرد 
بزاق بر س��المت حفره دهان تاثیر قابل توجهی دارد. 
اختالل در عملکرد غدد بزاقی، موجب کاهش ترشح 
میزان طبیعی بزاق ش��ده که منجر به خشکی دهان 

)گزروستومیا( خواهد شد. اگرچه ممکن است خشکی 
دهان در این بیماران، خشکی دهان ناشی از احساس 
ذهنی باش��د. نتایج مطالعات مختلف نشان داده است 
که در افراد مبتال به دیابت، ترش��حات غدد بزاقی از 
لحاظ کمی و کیفی دس��تخوش تغییرات می شوند که 
در نهایت موجب آس��یب به بافت نرم و سخت دهان 
می گ��ردد. همچنین، تغییرات ب��زاق می تواند موجب 
پوس��یدگی دن��دان، مش��کالت پریودنتال، س��وزش 
مخاط و اختالل در بلع و تکلم در این بیماران ش��ود. 
درح��دود 2 تا 20 درصد از بیم��اران مبتال به دیابت، 
از خش��کی دهان ش��کایت دارند. اگرچ��ه در بعضی 
مواقع، احس��اس خش��کی دهان در بیماران مبتال به 
دیاب��ت، بدون اختالل در ترش��ح غ��دد بزاقی بوده و 
ممکن است به علت وجود نوروپاتی )اختالل اعصاب 
محیطی( در این بیماران ایجاد ش��ده باش��د. استفاده 
از تحریک کننده های بزاقی و داروهای تحریک کننده 
ترش��ح بزاق و یا اس��تفاده از آدامس ه��ای بدون قند 

می تواند این مشکل را تا حدودی برطرف نماید.
 س�یاالدنوز: تورم منتشر دوطرفه، غیر بدخیم، 
غیرالتهابی و بدون عالمت غدد پاروتید )بناگوش��ی(، 
س��یاالدنوزیس دیابتیک گفته ش��ده ک��ه در بیماران 
مبتال به دیابت با ش��یوع بیشتری نسبت به افراد غیر 

دیابتی مشاهده می شود.

 عفون�ت قارچی: عفونت ه��ای قارچی دهان، 
یکی از ش��ایع ترین عفونت ها در افراد مبتال به دیابت 
می باشد. یکی از رایج ترین عفونت های قارچی در این 
بیماران، قارچ کاندیدا و عفونت قارچی کاندیدیازیس 
)برفک( است. بررسی ها نشان داده اند که سلول های 
اپیتلیال دهان بیماران مبتال به دیابت باعث چسبندگی 
بیش��تر گونه قارچی کاندیدا به بافت دهان نسبت به 
افراد غیر دیابتی می ش��ود. وجود غلظت باالی گلوکز 
بزاق همراه با کاهش ترش��ح بزاق، مصرف س��یگار، 
اس��تفاده از دندان مصنوعی )به خصوص زمانی که از 
این دندان ها به صورت دائم اس��تفاده ش��ود(، کنترل 
ضعیف قندخون، اس��تفاده از داروهای اس��تروئیدی و 
آنتی بیوتیک های وس��یع الطیف در بیماران مبتال به 
دیابت، از دالیلی اس��ت که بیماران دیابتی را مستعد 

] دندانپزش��ک    / طباطبای�ی  زه�ره  د کت�ر   [

مشکالت رایج دهان و دندان 
در افراد مبتال به دیابت
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ابتال به عفون��ت قارچی کاندیدیازی��س می نماید. از 
طرفی، ضعیف بودن سیستم ایمنی در بیماران مبتال 
به دیاب��ت و اختالل عملک��رد نوتروفیل ها، منجر به 
گسترش این عفونت قارچی می شود. برفک به صورت 
زخم های سفید یا قرمز رنگ بوده که گاهی همراه با 
س��وزش و درد می باشد.کنترل مناسب قندخون، عدم 
مصرف سیگار و خارج کردن و تمیز کردن دندان های 

مصنوعی از بروز برف جلوگیری می نماید.
 تاخی�ر درترمیم بافت دهان: به دلیل ضعیف 
بودن سیستم ایمنی و کاهش تولید فاکتورهای رشد، 
ترمیم زخم های ده��ان در بیماران مبتال به دیابت با 
تاخیر بوده و خصوصا در افرادیکه قندخونشان کنترل 
نیس��ت، بع��د از جراحی ده��ان یا س��ایر درمان های 
دندان پزش��کی، زخم ه��ا نمی توانند با س��رعت التیام 

یابند.
 لیک�ن پالن دهانی: یک اختالل ایمنی مزمن 
ب��وده که موجب بیماری مخاطی دهان می ش��ود. بر 
اس��اس بررس��ی های انجام ش��ده، بیماری دیابت با 
14تا 85 درصد موارد لیکن پالن مرتبط می باش��د. از 
آنجائیک��ه بیماری دیابت )دیابت نوع 1( یک بیماری 
خودایمنی است، بنابراین به نظر می رسد که اختالل 
سیس��تم ایمنی، پاتوژنز مش��ترک هردو بیماری و در 

نتیجه ارتباط بین دو بیماری باشد. 
 پوس�یدگی دندان: پوسیدگي دندان، یکي از 
ش��ایعترین بیماري های عفون��ي مزمن بوده که خطر 

ابتال به آن در بیماران مبتال به دیابت 
ب��اال می باش��د. ع�واملي ک��ه باعث 
تس��هیل رون��د پوس��یدگي دندان ها 
مي شوند ش�امل پالک هاي میکروبي 
بر س��طوح دن��دان، فعالیت میکروبي 
پالک ه��ا، مص��رف کربوهی��درات و 
قنده��ا بخ��صوص س��اکاروز و نیز 
ع���دم رعای��ت بهداش��ت ده��ان و 
دندان. بیماري هاي سیستمیک نظیر 
دیابت ب���ا ایجاد تغییر پروس��ه هاي 
فیزیولوژیک محیط دهان، باعث تأثیر 
ب�ر روند پوسیدگي دندان ها مي شوند. 
خشکی دهان در افراد مبتال به دیابت 
نیز می تواند خطر ایجاد پوس��یدگی و 
ع��ود پوس��یدگی دندان را ب��اال برد. 
عالوه براین، باال ب��ودن قندخون در 
بیماران مبتال ب��ه دیابت منبع خوبی 
از قنده��ا را در اختی��ار باکتری های 
ده��ان ق��رار داده و در نتیجه اس��ید 
بیش��تری س��اخته ش��ده که احتمال 
بروز پوس��یدگی دندان را باال می برد. 
از طرف دیگر، می��زان الکتات بزاق 
در افراد دیابتي باالتر از افراد س��الم 
ب��وده و در موارد پیش��رفته مي تواند 
ت��ا 5 برابر مقدار طبیعي برس��د ک�ه 
یک عامل مس��اعدکننده پوس��یدگي 
مي باش��د. همچنین، بزاق افراد مبتال 

به دیابت نس��بت به افراد س��الم اس��یدي تر است که 
این افزایش اس��یدیته بزاق، یک عامل مساعدکننده 
پوسیدگي در دیابت است. پوسیدگی دندان، با رعایت 
بهداش��ت مناس��ب دهان و دندان،کنت��رل قندخون، 
اس��تفاده از تحریک کننده های بزاق و دهانشویه های 

ضد پوسیدگی فلوراید دار قابل کنترل است.

دیگر مشکالت شامل:
• سندرم سوزش دهان

• ایجاد نقاط تیره روی دندان
• نقص عملکرد حس چشایی

 

چ�ه راهکارهای�ی ب�رای پیش�گیری و کنت�رل 
مش�کالت دهان و دن�دان در اف�راد دیابتی الزم 

است:  
 کنت�رل قندخون: اولی��ن و مهمترین قدم در 
پیش��گیری از بیماری های دهان و دندان، کنترل قند 
خون اس��ت. کنترل قندخون کم��ک می کند تا بدن 
بتواند ب��ا عفونت های قارچ��ی و باکتریایی در دهان 

مبارزه کرده و به رفع خشکی دهان کمک نماید.
 مس�واک زدن دندان ها: حداقل دو بار در روز 

و بویژه بعد از صرف غذا توصیه می شود. 
 استفاده از یک مسواک نرم به همراه خمیردندان 
حاوی فلوراید و اجتناب از شستشوی شدید دندان ها و 
گاهی استفاده از دهان شویه ضروری به نظر می رسد.

 هر س��ه ماه یکبار مس��واک بایس��تی تعویض 
گردد.

 نخ دندان کش��یدن حداقل یک بار در روز الزم 
اس��ت. نخ دندان ب��ه حذف پالک های بی��ن دندانی 

کمک می نماید.
 مراجعه منظم و هر 6 ماه یکبار به دندانپزشک 

ضروری است.
 شستش��وی روزان��ه دندان ه��ای مصنوعی در 

صورت استفاده توصیه می شود.
 درص��ورت هرگونه قرمزی، ت��ورم، خونریزی 
لثه ه��ا، بوی بدده��ان و نامناس��ب قرارگرفتن دندان 
مصنوع��ی بایس��تی به دندانپزش��ک مراجعه ش��ود. 
همچنین، اگر س��ایر عالئم نظیر خشکی دهان، شل 
ش��دن دندان ها و... مش��اهده گردید، به دندانپزشک 

مراجعه نمایید.
 اجتناب از سیگار کشیدن

در نظر داشته باشید که: 
• بهتر اس��ت زمان انجام درمان دندانپزشکی صبح 
باش��د، پ��س از مصرف انس��ولین یا 
داروهای خوراک��ی کاهنده قند خون 
و مطمئ��ن ش��وید که بیم��ار دیابتی 

صبحانه خود را میل کرده باشد.
• بی حس��ی موضعی ب��رای انجام 
بیش��تر اعمال دندانپزش��کی در افراد 
مبت��ال به دیابت ایمن و بی خطر بوده  
اما در بیمارانی که دچار عوارض قلبی 
و عروقی یا پرفشاری خون می باشند، 

احتیا  های الزم بایستی رعایت شود.
• مق��دار کم اپی نفری��ن موجود در 
بی حس��ی موضع��ی، س��بب افزایش 

قندخون نشده و ممانعت ندارد.
• قبل از جراحی لثه، توجه داش��ته 
باش��ید که قندخون بیمار در محدوده 

کنترل باشد.
• گاه��ی اس��تفاده از آنتی بیوتیک 

برای بیماران الزم است.
انج��ام  از  بع��د  درد  کنت��رل   •
درمان های دندانپزش��کی با داروهای 
ض��د درد مخ��در مثل کدئی��ن باید 
انج��ام ش��ود. ای��ن داروه��ا عالوه 
انج��ام  از  پ��س  درد،  کنت��رل  ب��ر 
درم��ان دندانپزش��کی موجب تثبیت 
 وضعی��ت قلبی و عروقی می ش��وند.
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ش��ایع ترین ن��وع دمان��س، بیم��اری آلزایمر و به 
دنبال آن دمانس عروقی اس��ت. بر اساس مطالعات، 
حدود 47 میلیون فرد دچار از دس��ت دادن تدریجی 
حافظه در س��ال 2015 زندگی می کردند که با توجه 
ب��ه افزایش امید به زندگ��ی، انتظار می رود به حدود 
131/5 میلی��ون نفر تا س��ال 2050 برس��د. درمان 
داروی��ی که در ح��ال حاضر برای بیم��اران مبتال به 
آلزایمر و دچار نقص حافظه و یادگیری به کار می رود 
شامل مهارکننده های استیل کولین استراز و بنابراین 
جلوگیری از تجزیه اس��تیل کولین در س��یناپس های 
Donepezil، Rivastigmine  و نظی��ر   عصب��ی 

Galanthamine  می باشد. از آنجائیکه تعداد بیماران 
مبتال به آلزایمر روبه افزایش است، مداخالت درمانی 
بس��یاری به منظور بهبود تغییرات پاتولوژیک در این 
بیماران صورت گرفته اس��ت. در کنار این مداخالت، 
گیاه��ان دارویی نیز ب��رای افزایش بهب��ود عالئم و 
مراح��ل پاتولوژیک آلزایمر بس��یار م��ورد توجه قرار 
گرفته ان��د. اس��تفاده از گیاهان داروی��ی برای نقص 
حافظه و عملکرد ش��ناختی س��ابقه طوالنی داشته و 
چندین مطالعه سیس��تماتیک نق��ش آنها را در بهبود 
دمانس و حافظه نش��ان داده است. مکانیسم عملکرد 
گیاهان دارویی می تواند از طریق محافظت نورون ها 
در برابر سموم نوروتوکسیک، مهار ترشح آمیلوئید بتا 
)مارکر آلزایمر(، افزایش س��نتز استیل کولین، اعمال 
اث��رات آنتی اکس��یدانی و ضدالتهابی و نیز س��رکوب 

آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده نورون ها باشد. 

مطالع��ات مروری بس��یاری بررس��ی نموده اند که 
مهارکننده های اس��تیل کولین استراز گیاهی به گروه 
آلکالوئیدها نظیر ایندول، ایزوکینولین ، پیریدین و نیز 
غیر آلکالوئیدها نظیر ترپنوئیدها، فالوونوئیدها و دیگر 

ترکیبات فنلی تعلق دارند.
از طرف��ی دیگر، نوروژنز بزرگس��الی در هیپوکمپ 
برای عملکرد ش��ناختی در انسان بسیار حیاتی است. 
هیپوکم��پ ناحیه ای از مغز اس��ت که برای یادگیری 
و حافظه حیاتی بوده و همچنین مس��تعد آس��یب در 
مراحل اولیه آلزایمر می باش��د. مطالعات اخیر نش��ان 

داده ان��د ک��ه تغیی��ر در نوروژنز 
بزرگس��الی یک بخش اساس��ی 
تغییر در بیماران مبتال به آلزایمر 
اس��ت. گیاهان داروی��ی نه تنها 
پیش س��از  س��لولهای  می توانند 
عصبی در هیپوکم��پ را تنظیم 
کنن��د بلک��ه می توانن��د چندین 
مسیر سیگنالی درگیر در نوروژنز 

بزرگسالی را فعال نمایند.
رایج تری��ن گیاه��ان دارویی و 

ترکیبات فعال گیاهی که در بهبود حافظه و یادگیری 
موثر بوده و مطالعات درباره آنها صورت گرفته اس��ت 

شامل: 
 جینس�نگ: جینس��نوزیدها ترکیبات فعال گیاه 
جینس��نگ بوده که ب��رای بهبود دمان��س و حافظه 
اس��تفاده می شوند. جینس��نوزیدها می توانند مستقیما 
فعالیت اس��تیل کولین استراز را مهار نمایند. مطالعات 
نشان داده اند که جینسنوزید Rg1 می تواند با تسهیل 
متابولیسم اس��تیل کولین در سیستم عصبی مرکزی، 
از نق��ص حافظه جلوگیری نمای��د. همچنین به دلیل 
توانایی ضدالتهاب��ی و آنتی اکس��یدانی، دارای اثرات 
محافظت کننده عصبی می باشد. بر اساس یافته های 
موجود به نظر می رسد که جینسنوزیدها ممکن است 
ی��ک انتخاب درمانی مناس��ب در درم��ان اختالالت 

تحلیل برنده عصبی نظیر آلزایمر باشند. 
از  ش��ده  مش��تق  کورکومی��ن  کورکومی�ن:   
گی��اه زردچوبه با عب��ور از س��دخونی-مغزی و مهار 
واکنش ه��ای التهابی در س��لول های میکروگلیا و نیز 
مهار فعالیت استیل کولین استراز دارای اثر محافظتی 

در برابر نقص عملکرد شناختی و حافظه می باشند. 
 چای سبز و پلی فنول های آن: اپی گالوکاتچین 
گاالت مهمتری��ن پلی فنول یافت ش��ده در برگهای 
چای س��بز اس��ت. ای��ن پلی فنول ه��ا دارای فعالیت 
مهاری استیل کولین اس��تراز بوده و موجب پیشرفت 
سالمت مغز و جلوگیری از پیشرفت آلزایمر می شوند. 
 A همچنی��ن، کورکومین می تواند اث��رات هوپرزین
)گیاه پنجه گرگی( را روی مهار فعالیت استیل کولین 
اس��تراز افزایش دهد. عالوه براین، ترکیبات فنولیک 
چای سبز قادر به محافظت نورون ها در برابر تغییرات 

اکسیداتیو و متابولیک می باشند. 
 زنجبی�ل: مطالعات نشان داده اند که جینجرول 
موج��ود در آن موج��ب مهار تش��کیل اولیگومرهای 
بتاآمیلوئی��د، افزایش حیات س��لول، افزایش فعالیت 

آنتی اکسیدانی، کاهش فعالیت استیل کولین استراز و 
 TNFα, نیز مهار بیان ژن مارکره��ای التهابی نظیر

IL-1β می شود. 
 جینکوبیلوب�ا: ب��ر اس��اس مطالع��ات صورت 
گرفت��ه، عصاره ب��رگ جینکوبیلوب��ا از طریق اثرات 
آنتی اکس��یدانی و نیز مهار تجمع پپتید آمیلوئید بتا در 
پیشگیری از دمانس، به تاخیر انداختن اثرات افزایش 
س��ن روی مغز، جلوگیری از بیمار های تحلیل برنده 
عصبی، بهبود  از دست دهی حافظه کوتاه مدت، بهبود 
کاه��ش توجه و یادگیری موثر می باش��ند . همچنین، 
درمان کمکی برای بیم��اران مبتال به آلزایمر بوده و 
موجب بهبود عملکرد ش��ناختی و فعالیت های روزانه 

زندگی در بیماران مبتال به آلزایمر می شود.
در مجم��وع می ت��وان نتیج��ه گرفت ک��ه گیاهان 
داروئی و مشتقات آنها نقش اساس و قابل توجهی در 
به تاخیر انداختن پیش��رفت بیماری های تحلیل برنده 
عصبی داشته و می توانند به عنوان یک درمان کمکی 
در این اختالالت در کنار داروهای مصرفی اس��تفاده 
ش��وند. با این حال مطالعات علمی گس��ترده تر برای 

اثبات مکانیسم دقیق اثرات آنها الزم است. 

 1. D.Sivaraman, N.Anbu, N.Kabilan, 
M.Pitchiah Kumar, P.Shanmugapriya, 
G.J.Christian. REVIEW ON CURRENT 
TREATMENT STRATEGY IN ALZHEI-
MER’S DISEASE AND ROLE OF HERBS IN 
TREATING NEUROLOGICAL DISORDERS. 
Int J Trans Res Ind Med 2019; 1(1): 33- 43
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هوپرزین HUP A(   A(  یک آلکالوئید ایزوله ش��ده از 
یک گیاه چینی به نام Huperzia Serrata یا همان پنجه 
گرگی اس��ت که برای قرن ها در طب سنتی چین برای 
انواع اختالالت از جمله التهاب، روماتیسم، اسکیزوفرنی، 
میاستنی گراویس و تب مورد استفاده قرار  گرفته است. 
HUP A ، ی��ک مهارکنن��ده انتخابی و برگش��ت پذیر 
اس��تیل کولین استراز بوده )توسط س��ازمان غذا داروی 
امریکا تایید ش��ده است( که قدرت مهارکنندگی آن در 
مقایس��ه با داروهای Donepezil ، Rivastigmine  و 
Galanthamine  بر اس��اس مطالعات in vivo بیشتر 
است )تقریباً 8 برابر(. مهار استیل کولین استراز،  غلظت 
اس��تیل کولین را  در س��یناپس های مغز افزایش داده و 
عملکرد استیل کولین را روی رسپتورهای موسکارینی 
و نیکوتینی طوالنی می کند که از این طریق بس��یاری 
از عملکردهای شناختی نظیر پردازش اطالعات، توجه، 

حافظه و یادگیری افزایش می یابد. 
تعداد زیادی از مطالعات پیش بالینی نش��ان داده اند 
ک��ه هوپرزین A می تواند در بهبود حافظه، یادگیری، 
عملکرد ش��ناختی و نیز توانایی افراد مبتال به آلزایمر 
و بیماران دچار دمانس عروقی و نیز کاهش پیشرفت 
عالئم دمانس موثر باش��د. اطالعات قابل دس��ترس  

به طور عمده ب��رروی بیماران دارای 
آلزایم��ر ضعیف و متوس��ط بوده که 
دوره درم��ان 8 ت��ا 36 هفته و بطور 
متوس��ط 14/7 هفت��ه در نظر گرفته 
آمری��کا،  در  ام��روزه  اس��ت.  ش��ده 
هوپرزی��ن A به عن��وان یک مکمل 
رژیمی افزایش دهنده حافظه فروخته 

می شود.
مکانیسم هایی که هوپرزین موجب 
بهبود حافظ��ه و یادگیری می ش��ود 

شامل:
 تغیی�ر در پ�ردازش پروتئین 
)مارک�ر  بتاآمیلوئی�د  پیش س�از 
 )AB( پپتید بت��ا آمیلوئید :)آلزایم�ر
توس��ط 2 مس��یر تولی��د می ش��ود؛ 
مس��یر آمیلوئیدوژنی��ک که توس��ط 
تنظیم شده  وگاماسکراتاز  بتاسکراتاز 
و موجب تولید AB می گردد و مسیر 
 α غیرآمیلوئیدوژنی��ک ک��ه توس��ط
سکراتاز تنظیم شده و موجب رهایی 
 α پروتئین پیش ساز آمیلوئید ترشحی
)SAPP α( می شود. این ماده دارای 
اثرات محافظت کنن��ده عصبی بوده 
و موجب بهبود تکثیر س��لول، رش��د  
نورون ه��ا و نیز جلوگی��ری از تجمع 

کلس��یم داخل س��لول ش��ده که همه اینها می توانند 
  A پیش��رفت آلزایمر را به تأخی��ر بیاندازند. هوپرزین
می توان��د رهای��ی SAPP α را تحریک ک��رده و به 
ط��ور قابل توجهی تجمع  پپتید AB را در پالک های 
آمیلوئید و س��میت ناش��ی از آن را بهبود بخشد. این 
نتایج تأیی��د می کند که هوپرزی��ن A اگر در مراحل 

پیش بالینی آلزایمر داده شود بسیار مفید است.

 کاه�ش الته�اب عصب�ی در باف�ت مغ�ز: 
مکانیس��م های التهابی دارای ارتب��اط قوی با پاتوژنز  
 A آلزایم��ر و دمانس عروقی می باش��ند که هوپرزین
می تواند بیان فاکتورهای پیش التهابی مانند TNFαو 
IL-1β  را کاهش داده و موجب سرکوب فعال شدن 

سلول های گلیال گردد.

 جلوگیری از آپوپتوز )مرگ برنامه ریزی شده( 
نورون ه�ا: یک��ی دیگ��ر از مکانیس��م های بیماری 
آلزایمر، مس��یر آپوپتوز اس��ت که توس��ط AB فعال 
می گردد. هوپرزی��نA  می تواند موجب مهار فعالیت 
کاسپاز 3 القا شده با AB که فعال کننده مسیر آپوپتوز 
داخل سلولی اس��ت، گردد. همچنین موجب کاهش 
 P53، Bax بیان پروتئین های القا کننده آپوپتوز مانند
و افزایش بیان پروتئین ضدآپوپتوزی BCL2 شده و 

آپوپتوز نورون ها را بهبود می بخشد.
 کاهش استرس اکسیداتیو: هوپرزین A می تواند 
بقای س��لول و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان نظیر 
گلوتاتیون پراکس��یداز، سوپراکسید دسموتاز و کاتاالز 
را افزای��ش و میزان مالون دی آلدئید را کاهش  دهد. 
بنابرای��ن می تواند به عنوان یک آنتی اکس��یدان برای 

نورون ها عمل کند. 
 بهبود عملک�رد میتوکندری: میتوکندری یک 
عضو پرقدرت سلول بوده که عملکرد آن برای حفظ 
وضعیت فیزیولوژیک نرمال س��لول مورد نیاز اس��ت. 
مطالعات نش��ان داده اس��ت که مواجه با AB موجب 
تولی��د رادیکال آزاد و آس��یب جدی ب��ه فعالیت های 
آنزیم ه��ای کلی��دی زنجی��ره تنفس��ی میتوکندری 
می توان��د   A هوپرزی��ن  می ش��ود. 
موج��ب بهبود عملک��رد میتوکندری 
 AB در س��لول های مواج��ه یافته با
از طریق کاهش میزان رادیکال آزاد 
و افزای��ش فعالی��ت ترکیبات کلیدی 

زنجیره تنفسی میتوکندری گردد.
در مجم��وع ای��ن مکم��ل گیاهی 
می توان��د به بهبود ق��درت یادگیری، 
حافظه و نی��ز عملکرد ش��ناختی در 
بیماران مبتال به آلزایمر کمک کرده 
و موجب بهبود کاهش حافظه ناشی 

از افزایش سن شود.
 1. Qingqing Meng, Aiping Wang, 
Hongchen Hua, Ying Jiang, Yiyun 
Wang, Hongjie Mu, Zimei Wu, 
Kaoxiang Sun.   Intranasal delivery 
of Huperzine A to the brain using 
lactoferrin-conjugated N-trimeth-
ylated chitosan surface-modified 
PLGA nanoparticles for treatment 
of Alzheimer’s disease. Interna-
tional Journal of Nanomedicine. 
2018; 13: 705–718.
 2. Benson O.A. Botchway, 
Masania K. Moore, Faith O. Akin-
leyeb, Ishwari C. Iyer and Marong 
Fang. Nutrition: Review on the 
Possible Treatment for Alzheimer’s 
Disease. Journal of Alzheimer’s 
Disease. 2018; 61:867–883.
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ام��روزه اس��تفاده از فناوری های جدی��د برای بهبود 
کیفیت و افزایش تولید مواد غذایی، یکی از راهکارهای 
تامی��ن غذای مورد نیاز مردم می باش��د. دس��تکاری 
ژنتیکی یک��ی از فناوری های مورد اس��تفاده بوده که 
در محصوالت��ی مانند غالت، ذرت و س��ویا بکار رفته 
و س��بب صرفه جویی در هزینه، نیروی کار، منابع آب 
و نیز اس��تفاده از مقادیر کمترس��موم دفع آفات نباتی 
توسط کشاورزان شده اس��ت. تولید میزان بیشتری از 
محصوالت کش��اورزی با این روش، نیاز کشاورزان را 
به استفاده از سوخت های فسیلی کاهش داده و نقش 

مهمی در کاهش گرم شدن زمین خواهد داشت.

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، هر موجودی 
که م��اده ژنتیکی آن به صورتی تغیی��ر یابد که بطور 
طبیعی و به وس��یله تولید مثل جنس��ی ی��ا نوترکیبی 
طبیعی امکانپذیر نباشد، تغییر یافته ژنتیکی یا تراریخته 
نامیده می ش��ود. این تغیی��ر معم��واًل درجهت بهبود 
مقاوم��ت گیاه به برخی آفات ی��ا بیماری های گیاهی 
و افزایش بهره وری کش��اورزی ص��ورت می گیرد. از 
آنجایی که محصوالت تراریخته به یک یا چندنوع آفت 
گیاهی مقاوم هستند، نیاز به استفاده از سموم دفع آفات 
نباتی در این محص��والت کاهش یافته و فقط جهت 
دفع آفاتی که به آنها مقاوم نباش��ند، از سموم استفاده 
می ش��ود. بطورکلی، کاشت گیاهان تراریخته مقاوم به 
بعض��ی بیماریه��ا و آفات، تولید محص��ول را در واحد 
سطح افزایش می دهد. دستکاری ژنتیکی گیاهان، به 
انسان امکان کشت این گیاهان را در شرایط نامساعد 
محیطی مانند خشکس��الی، سرما و سیل یا کاشت در 
زمین های نامس��اعد مانند شوره زار را فراهم می نماید. 
با دس��تکاری ژنتیک��ی، می توان م��واد غذایی حاوی 
می��زان باالتری از مواد مغذی نظیر انواع اس��ید آمینه، 
پروتئین و ویتامین های ضروری تولید نمود. همچنین، 
از دستکاری ژنتیکی محصوالت میتوان در جهت تولید 
مواد غذایی با مقادیر کمتری از مواد حساسیت زا بهره 
برد. عالوه براین، افزایش تازه ماندن، ماندگاری بیشتر، 

بهبود طعم وکیفیت مواد غذایی با دس��تکاری ژنتیکی 
امکان پذیر است.

موافقان استفاده از محصوالت تراریخته معتقدند که 
تاکنون ش��واهدی از تهدید سالمت انسان با مصرف 
غذاهای تراریخته بدس��ت نیامده است. از طرف دیگر، 
استفاده از سموم دفع آفات نباتی در تولید محصوالت 
تراریخت��ه کمتر از مقداری اس��ت که در تولید س��ایر 
محص��والت کش��اورزی اس��تفاده می ش��ود. بنابراین 
مضرات ناشی از وجود باقیمانده سموم دفع آفات نباتی 
در غذا کاهش می یابد. همچنین این موافقان معتقدند 
که وقتی با فناوری روز تولید محصول زیاد می ش��ود، 
منابع خاک برای تولید محصول کمتر فرسوده شده و 
آب کمتری نیز مصرف می گردد و بنابراین دلیلی برای 
مخالفت اس��تفاده از این روش وجود ن��دارد. از طرف 
دیگر، مخالفان محصوالت تراریخته معتقدند بسیاری 
از تغییرات ژنتیکی می تواند باعث تغییرات نامحسوس  
در محصول شود که در طوالنی مدت اثر خود را نشان 
می دهند. همچنین، از آنجایی که اغلب تحقیقات روی 
س��لول یا حیوان آزمایشگاهی انجام می گیرد،  بررسی 
عوارض مصرف در انس��ان بس��یار محدود یا مشکل 
اس��ت. در اغل��ب مطالعات نمی ت��وان مطمئن بود که 
باید به دنبال چه عوارضی گش��ت. اس��تدالل دیگری 
ک��ه مخالفان ای��ن روش بکار می برند این اس��ت که 
ازدیاد جمعیت جهان و متعاق��ب آن افزایش نیازهای 
غذایی در مناطق مختلف دنیا ش��رایط یکسانی ایجاد 
نمی کند. برای مثال، نبایستی شرایط موجود در بعضی 
کش��ورهای فقی��ر آفریقای��ی را با بعضی کش��ورهای 
اروپایی مقایسه نمود. مخالفان معتقدند که شرکت های 
بیوتکنول��وژی دنیا محدود و تقریب��ا انحصاری اند و به 
محض شروع کاش��ت بذر تراریخته، وابستگی دائمی 
به تولید کننده برای بذر و سم ایجاد می کند. از طرفی 
ش��واهد کافی مبنی بر تایید یا تکذیب پراکنده ش��دن 
ژن های دس��تکاری شده توس��ط باد و حشرات وجود 
ن��دارد. همچنین  آنها معتقدند ک��ه نمی توان احتمال 
اینکه پس از جذب این ژن ها از طریق روده، این ژن ها 
به نحوی وارد فرمول ژنتیکی انس��ان ش��وند، مردود 

دانست. 
در ب��ازار جهانی، در محصوالتی مانند برنج، س��ویا، 
ذرت، کان��وال، پنبه دان��ه، فرآورده های لبنی، س��یب 
زمینی،کدو،گوج��ه فرنگی، نخود، چغندرقند، نیش��کر، 
ویتامین ه��ا )ویتامین C تولید ش��ده از ذرت، ویتامین

E گرفته شده از س��ویا، ویتامین های B6،B2،B12 و 
نیز ویتامینA، D, K گرفته ش��ده از ذرت( و مخمرها، 

قارچ ها و باکتری های اس��تفاده ش��ده در فرآورده های 
غذایی بصورت تغییر ژنتیکی یافته موجود می باشند. 

در ایران در سال 1383، کاشت نوعی برنج تراریخته 
انجام ش��د و اع��الم گردید که به دو کرم س��اقه خوار 
مقاوم است. اگرچه عرضه آن به بازار مخالفانی داشت. 
برخی معتقدند از آنجاکه برنج ها مانند گذشته شپشک 
نمی زنند و محصولی مانند ماس��ت ترش نمی ش��ود،  
نش��ان دهنده دس��تکاری ژنتیکی می باشد. همچنین، 
روغن های موج��ود در بازار تقریبا همگی تراریخته اند. 
از طرف دیگر، برخی کارشناس��ان معتقدند برنج های 
تراریخته ش��ده بص��ورت تحقیقاتی ب��وده و هیچ گاه 
بصورت تجاری وارد بازار ایران نش��ده اند و برنج های 
وارداتی نیز از منابع غیرتراریخته تامین می گردند. این 
کارشناس��ان عقیده دارند که پنبه بدلیل عدم مصرف 
خوراکی، فاقد اهمیت بررس��ی تراریخته بودن اس��ت 
و روغن استخراج ش��ده از دانه های روغنی تراریخته، 
خطری برای مصرف ندارند. زیرا ژن های تراریخته در 

دانه های روغنی باقی می مانند.

دستورالعمل اجرایي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در خصوص موجودات زنده تغییر ژنتیکی یافته و 
فرآورده های مرتبط با مواد غذایی، توسط سازمان غذا و 
دارو و با همکاری کمیته GMO،  مرکز آزمایشگاه هاي 
مرج��ع کنترل غذا و دارو، معاونت بهداش��ت، معاونت 
درم��ان و نی��ز معاونت تحقیق��ات و فن��اوری وزارت 
بهداش��ت، انس��تیتو پاس��تور ایران، پژوهش��گاه ملي 
مهندسي ژنتیک و زیس��ت فناوري، سازمان استاندارد 
و تحقیق��ات صنعتي ایران، معاون��ت تولیدات گیاهي 
جهاد کش��اورزي، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژي جهاد 
کشاورزي، دانشکده داروسازي  دانشگاه علوم پزشکي 
تهران، گروه صنایع غذایي دانشکده کشاورزي کرج،  
دانش��گاه تربیت مدرس، دانش��کده مهندسي انرژي و 
فن آوري هاي نوین در س��ال 1387 تدوین و در دیماه 
1393 توسط کارگروه تخصصی ایمني زیستي وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی بازنگری گردیده 
است. با توجه به لزوم کنترل مواد و فرآورده های دارای 
ترکیبات تراریخته اعم از محصوالت وارداتی و یا تولید 
داخل، س��ازمان غذا و دارو به شرکت های وارد کننده 
و تولی��د کننده مواد غذایی  اعالم نموده اس��ت که در 
صورت وجود اجزا و ترکیبات تراریخته )GMO(، ملزم 
به اجرای آخرین مقررات اعالمی س��ازمان غذا و دارو 
در خص��وص تراریختگ��ی و رخدادهای تراریختگی و 
رعایت دس��تورالعمل های برچسب گذاری محصوالت 

تراریخته می باشند.

دوراهی محصوالت تراریخته
] د کتر پیمان غالم نژاد / دامپزشک و دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی
 کارش��ناس مس��ئول آزمایش��گاه کنت��رل م��واد غذایی دانش��گاه عل��وم پزش��کی ایران [
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در ش��ماره قبل، درباره مزای��ا و معایب روش های 
مختلف آماده سازی و پخت مواد غذایی مانند پختن، 
بخارپ��ز کردن و س��رخ کردن بحث گردی��د. در این 
ش��ماره، س��ایر روش های آماده س��ازی مواد غذایی 
مانند اس��تفاده از ماکروویو و نیز روش دودی کردن 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 ماکروویو: 
حرارت دهی یکی از مهمتری��ن روش های متداول 
در فراین��د مواد غذایی می باش��د. از انرژی ماکروویو 
ب��ر خالف پرتوهای یونیزه، ب��رای حرارت دادن مواد 
غذایی استفاده می شود. در روش های متداول پخت، 
حرارت از منبع حرارتي خارجي به ماده غذایي منتقل 
شده در حالیکه در پخت با ماکروویو، حرارت در داخل 
خود ماده غذایي تولید مي شود. امواج تولید شده، یک 
میدان متناوب مغناطیس��ي ایجاد کرده و ملکول هاي 
غ��ذا خصوصا ملکول هاي قطب��ي مانند آب، پروتئین 
و چربي ه��ا، خودش��ان را ب��ا تغییرات س��ریع میدان 
الکتریک��ي همس��و مي نمایند. ای��ن ملکول ها حول 
یک محور نوس��ان کرده که ح��دود 245 میلیون بار 
در ثانیه اس��ت. این نوسانات موجب ایجاد اصطکاک 
قابل توجهي بین ملکول ها شده که حاصل آن تولید 
انرژي اس��ت و در نتیجه درون غذا گرم مي شود. در 
واقع، ماکروویو وسیله ای است که با استفاده از امواج 
الکترومغناطیسي )امواج رادیویي( با طول موج کوتاه، 
تع��داد فرکانس ه��ای باال و میزان نف��وذ زیاد، دمای 
غذا را باال ب��رده و پخت غذا را انجام مي دهد. در اثر 
برخ��ورد این امواج به ملکول هاي آب موجود در ماده 
غذای��ي، حرارت و گرما تولی��د مي گردد. الزم به ذکر 
است که این نوع امواج در برخورد با یک ماده ممکن 
اس��ت منعکس، منتشر یا جذب شوند. به عنوان مثال، 
مواد فلزی این امواج را کامال منعکس می کنند. مواد 
غیرفلزی مانند شیش��ه و پالس��تیک، امواج را از خود 
عب��ور می دهند و موادی که دارای آب هس��تند مانند 
غذاه��ا، انرژی این امواج را جذب می کنند. س��هولت 

اس��تفاده و کوتاه بودن زمان پخت، موجب اس��تفاده 
زیاد از این وسیله در خانه ها و رستوران ها شده است. 
نکته مهم دیگری که بایس��تی به آن اش��اره شود 
این است که ماکروویو وسیله ای متفاوت از مایکروفر 
می باش��د. مایکروفر دس��تگاهی اس��ت که ب��ا ایجاد 
حرارت و گرما توسط ریزموج های الکترومغناطیسی، 
موجب به جنبش درآمدن آب و دیگر ملکول های غذا 
ش��ده که در نتیجه موجب پخ��ت غذا در زمان کوتاه 
می گ��ردد. بنابراین تفاوت بین دس��تگاه مایکروویو و 
مایکروفر این اس��ت ک��ه در مایکروفر فرایند پخت و 
پز توس��ط دما و گرما انجام می شود، اما در ماکروویو 
 Wave در پخت و پز غذا، عالوه بر دما و گرما، اشعه
نی��ز دخالت دارد. در واقع، مایکروویو مواد غذایی را با 
س��اطع کردن امواج با طول موج کوتاه و در زمان کم 
درست می کند، ولی مایکروفر با داشتن المنت گرمایی 
غذا را در مدت زمان نس��بتا بیشتر از مایکروویو ولی 
به طور کامل گرم می نماید که در اصطالح غذا به طور 

کامل مغز پخت می گردد.

نکاتي راجع به پخت غذا در مایکروویو
 ام��واج مایکروویو از طری��ق اصطکاک ملکولي 
به خص��وص ملکول هاي آب در غ��ذا، تولید حرارت 

مي کنند.
 هرچ��ه ت��وان مایکروویو باالتر باش��د، به دلیل 
افزایش س��رعت رس��یدن ماده غذایي به دماي مورد 

نظر کاهش مواد مغذي کم تر خواهد بود.
 هر چه عمق نفوذ امواج در ماده غذایي بیش��تر 
باشد، زمان پخت کمتر بوده و حفظ مواد مغذي بیشتر 

است.
 حف��ظ پروتئی��ن در ماده غذای��ي در این روش 

بیشتر خواهد بود.
 س��رعت حرارت ده��ی به غذای پخته ش��ده در 

ماکروویو یکنواخت است.
 طع��م و رنگ غذا در حین پخ��ت در ماکروویو 

حفظ می گردد.
 رس��وب در ت��ه ظ��رف هن��گام پخت غ��ذا در 

ماکروویو ایجاد نمی شود.

معایب استفاده از مایکروویو:
 این دستگاه غذا را در مدت کوتاهي گرم کرده و 
یا مي پزد، اما غذاي طبخ شده در آن چندان خوشمزه 

نیست.
 منبع ارتعاش دس��تگاه ثابت است و اگر غذایي 

در مجاورت آن باش��د، تنها بخش��ي که نزدیک منبع 
ارتعاش قرار دارد گرم مي شود.

 بر اس��اس برخ��ي مطالع��ات، ارتعاش ش��دید 
مایکروویو موجب پاره ش��دن دیواره س��لول هاي غذا 
و به هم ریختن س��اختمان ظریف برخي مواد غذایي 
از جمله ویتامین ها ش��ده و آن ها را به سرعت از بین 
مي برد. همچنین، در اثر به جاي ماندن رادیکال هاي 
آزاد باقیمان��ده حاصل از ضایع��ات ویتامین ها و دیگر 
ملکول ه��اي تخریب ش��ده ممکن اس��ت درون غذا 

ترکیبات جدید خطرناکي ایجاد شود.
 نمي توان از هر نوع ظرفي در مایکروویو استفاده 
نمود. زیرا برخورد امواج با س��طح فلزات ممکن است 
موجب ایجاد ش��عله و آتش س��وزي و حت��ي انفجار 
دس��تگاه شود. امروزه ظروف فراواني با برچسب قابل 
استفاده در مایکروویو برای فروش هستند؛ ولي اینکه 
براي کنترل کیفیت و س��المت آنها از کدام استاندارد 
اس��تفاده ش��ده و یا باید اس��تفاده ش��ود، بطور دقیق 
مشخص نیست. یکي از خطرات احتمالي مایکروویو، 
افزایش س��طح LDL و کلس��ترول خون مي باش��د. 
مهمتری��ن ظروف مورد اس��تفاده عبارتن��د از ظروف 
شیشه اي، چیني، سرامیک و ظروف پالستیکي مقاوم 

به حرارت.

جه�ت اس�تفاده از ای�ن ظ�روف بایس�تی در 
مایکروویو توجه داشته باشید که:

 لع��اب ظروف س��رامیک باید کام��اًل یکنواخت 
باشد. چنانچه لعاب ظروف سرامیکي در قسمت کف 
به صورت غیریکنواخت باش��د به دلیل نفوذ رطوبت 
درون س��رامیک، ح��رارت دادن موادغذای��ي در این 

ظروف باعث شکسته شدن آن خواهد شد.
 اگر از ظروف پالس��تیکي که ب��راي مایکروویو 
مناسب نیستند اس��تفاده شود، در هنگام حرارت دهي 
این خطر وجود دارد که ظرف س��ریع گرم ش��ود و یا 

تغییر شکل دهد.
 بهتر اس��ت در مایکروویو بخصوص در دماهاي 
ب��اال یا براي طبخ در م��دت طوالني، از مقوا یا کاغذ 

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

انواع روش های پخت مواد غذایی 
)مزایا و معایب(

بهداشت- سالمت
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استفاده نشود. زیرا ممکن است در اثر حرارت شعله ور 
شود.

 در مایکروویو نبایس��تی از ظروف فلزي استفاده 
نم��ود. زیرا این ظروف، ش��عله را منعکس کرده و از 
انتق��ال امواج به مواد غذای��ي جلوگیري کرده و مواد 

غذایي در مایکروویو سرد خواهند ماند.
 کیس��ه هاي پلي اتیلن��ي معمول��ي ک��ه ب��راي 
نگهداري غذاها در فریزر اس��تفاده مي شوند، بوسیله 
امواج مایکروویو س��وراخ شده و منجربه آتش سوزي 

مي شوند.
 ظروف پلي اس��تیرن معمولي نیز در حرارت دهي 
بمدت طوالني تغییر شکل مي دهند. لذا از قرار دادن 

این ظروف در مایکروویو باید خودداري نمود.
 از قرار دادن ظروف با جنس استایروفوم )نوعي 
فوم که در رس��تورانهاي Fast Food مورد اس��تفاده 
ق��رار مي گیرد(، در مایکروویو خ��ودداري کنید.  زیرا 
ممکن است ذوب گشته  و به داخل مواد غذایي نفوذ 
کند. این ظ��روف به علت آنکه از نفت خام س��اخته 

مي شوند، در صورت بلع سرطان زا مي باشند.

 دودی کردن 
فرایندی اس��ت که به منظور پخت��ن، مزه دارکردن 
و نگهداری طوالنی مدت مواد  غذایی انجام می شود. 
در این فرایند، ماده غذایی را در معرض دود )معموال 
دود ناش��ی از سوختن چوب( قرار می دهند. در دودی 
ک��ردن داغ، ماده غذایی را به مدت چند س��اعت در 
معرض دود قرار داده تا ماده غذایی خام نظیر گوشت 
 ی��ا ماهی ضم��ن دودی ش��دن، کاماًل پخته ش��ود.
در روش دودی ک��ردن س��رد، به منظ��ور نگهداری 
طوالنی م��دت و یا مزه دار کردن، م��اده غذایی را به 
م��دت طوالنی گاه��ا تا چندی��ن روز در معرض دود 
ق��رار می دهند. معم��وال این روش برای گوش��ت یا 
ماه��ی به کار م��ی رود، اما گاهی پنیر، انواع س��بزی 
و میوه را ه��م بدین طری��ق دودی می کنند. ممکن 
اس��ت به س��وختی که از آن برای دودی کردن مواد 
 غذایی اس��تفاده می شود، مواد معطر نیز اضافه گردد.
در گذش��ته، ب��رای افزای��ش مان��دگاری و تاخیر در 
فس��اد محص��ول از روش دودی ک��ردن اس��تفاده 
می ش��د. اما ب��ا توجه ب��ه این ک��ه ام��روزه در تمام 
خانه ه��ا، یخچ��ال و فریزر موجود اس��ت، بس��یاری 
از تولیدکنن��دگان از ای��ن روش صرف��ا جه��ت تنوع 
بخش��یدن ب��ه عط��ر و طع��م محصول و مش��تری 
پسندی استفاده می کنند. سوسیس و کالباس دودی، 
 انواع اس��نک ها و گوش��ت دودی از این جمله است.

معایب دودی کردن
 فراین��د دودی کردن باعث جلوگیری از رش��د 
باکتری ه��ا و کند ش��دن رون��د تجزی��ه چربی ها در 
محصول می ش��ود. ولی از طرف دیگر، تاکنون بیش 
از صدها ترکیب س��می در دود شناس��ایی شده است 
ک��ه برای س��المتی انس��ان مضر ب��وده و در برخی 
 موارد، س��رطان زایی آنها نیز به اثبات رس��یده است.
برخ��ی از م��واد موج��ود در دود، مش��ابه ترکیب��ات 
س��می موجود در دود س��یگار هس��تند. این ترکیبات 
می توانن��د با تحریک دس��تگاه گوارش، بر س��المت 
انس��ان اثر جدی گذاش��ته و احتمال ب��روز برخی از 
انواع س��رطان ها  نظیر س��رطان مع��ده و روده بزرگ 
را افزای��ش دهند. جالب اس��ت که خطر اس��تفاده از 
50 گرم سوس��یس دودی معادل مصرف یک پاکت 
 س��یگار یا 4 روز تنفس هوای آلوده ش��هری اس��ت.
دودی کردن در ش��رایط کنترل نش��ده، باعث ایجاد 
ترکیب��ات هیدروکربن��ی حلقوی نظیر »آنتراس��ن« 
می ش��ود که این ترکیبات، سمی و س��رطانزا بوده و 
به محصول دودی ش��ده راه می یابند. این مشکل در 
محصوالت��ی که به صورت س��نتی و خارج از نظارت 
 بهداش��تی تولید می ش��وند به وفور مشاهده می شود.

عالوه براین، مونواکسیدکربن حاصل از سوخت چوب، 
ب��ا هموگلوبین و میوگلوبین خون موجود در محصول 
ترکیب ش��ده و رن��گ خاص محص��والت دودی را 
ایجاد می کند. مونواکس��یدکربن باعث کاهش میزان 
میکروب های ه��وازی در محصول نهایی می ش��ود 
از  می کن��د.  کندت��ر  را  چربی ه��ا  اکسیداس��یون  و 
طرف دیگر، مونواکسیدکربن با تحریک میکروب های 
سازنده هیس��تامین، مقدار هیستامین را در محصول 
ب��اال می ب��رد و می تواند باع��ث ب��روز واکنش های 
 حساس��یتی ی��ا آلرژی��ک در مصرف کنن��ده گ��ردد.
فرآیند دودی کردن موجب ایجاد ترکیبات پراکسیدی 
در س��طح مواد گوش��تی می ش��ود که این ترکیبات 
نیز ب��ه نوبه خود باع��ث افزایش خطر س��رطانزایی 
محصول می ش��وند. همچنین، دودی کردن گوش��ت 
و ماهی می توان��د امکان فعالیت باکتری »لیس��تریا 
مون��و س��یتوژنز« را در محصول افزای��ش  دهد. این 
باکت��ری یک��ی از عوام��ل ایج��اد مس��مومیت های 
غذایی اس��ت که می تواند عالئم شدیدی در نوزادان، 
 س��المندان و دیگ��ر افراد آس��یب پذیر ایج��اد نماید.
عالوه بر خطرات ذکر شده در بسیاری از موارد، مواد 
اولیه گوشتی که برای دودی کردن مورد استفاده قرار 
می گیرند، حاوی آلودگی های اولیه و ترکیبات حاصل 
از فساد موادغذایی هستند. از آنجاییکه در فرآیند دودی 
کردن طعم ماده غذایی تغییر می یابد، تشخیص فساد 
اولیه ماده غذایی مش��کل ب��وده و این ویژگی زمینه 
 سودجویی و تقلب های موادغذایی را فراهم می سازد.

در میان محص��والت دودی، فرآورده های گوش��تی 
سوسیس و کالباس به دلیل مصرف بی رویه در میان 
اقشار جامعه بیش از همه سالمت مصرف کنندگان را 
تهدید می نماید. آنچه مسلم است چنین فرآورده هایی 
در مقایس��ه با سوس��یس و کالباس معمولی، از مقدار 

بیش��تری مواد نیتراتی )که احتمال تبدیل آن در بدن 
به نیتروزآمین زیاد اس��ت( تش��کیل شده اند. مصرف 
چنی��ن فرآورده هایی موجب افزایش خطر س��رطان  
معده و روده بزرگ می ش��ود. در کش��ورهای اروپای 
شرقی و ایسلند که مصرف چنین محصوالتی فراوان 
اس��ت، س��رطان  معده ش��یوع باالیی دارد. تحقیقات 
نش��ان داده ان��د خط��ر ابتال ب��ه ان��واع بیماری ها از 
طریق مصرف محصوالت دودی در مقایس��ه با خطر 
بیماری های ناشی از مصرف بیش از حد چربی اشباع 

به یک اندازه است.
 از ط��رف دیگر، ب��رای فرآین��د دودی کردن از 
حرارت زیاد اس��تفاده می ش��ود که تولی��د آمین های 
حلق��وی نامتجانس نموده که از ترکیبات س��رطان زا 
محسوب می ش��وند. همچنین در گوشت های دودی، 
هیدروکربن های چند حلق��ه ای آروماتیک )آلی( ایجاد 
ش��ده که این هیدروکربن ها مانند "بنزوپیرن" ناشی 
از س��وختن چوب، موادی سمی و سرطان زا به شمار 

می آیند. 
 مطالع��ات اپیدمولوژی��ک متع��ددی در م��ورد 
انس��ان ها نش��ان داده اند که ارتباط مس��تقیمی بین 
مصرف گوش��ت های دودی و خطر ابتال به س��رطان 
پروس��تات، کولورکتال و پانکراس وجود دارد. انجمن 
س��رطان آمریکا اثبات نموده است که مصرف مداوم 
گوش��ت های دودی س��بب افزای��ش س��رطان معده 
می ش��ود. از طرف دیگر، مواد غذای��ی دودی حاوی 
نمک بوده ک��ه این امر ابتال ب��ه بیماری هایی مانند 
فش��ارخون، اخت��الالت قلبی و عروق��ی و کلیوی را 
افزای��ش خواهد داد. بر اس��اس تحقیقات دانش��گاه 
هاروارد، مصرف زیاد گوشت های فرآوری شده دودی 
مانند سوسیس و کالباس نیز خطر بروز بیماری هایی 

مانند سکته و دیابت نوع 2 را افزایش می دهند. 

در کن��ار ای��ن معای��ب، تنها مزی��ت دودی کردن، 
افزایش طع��م، خاصیت ضدمیکروبی و نیز داش��تن 

چربی کمتر در مقایسه با سایر غذاهاست. 
 در مجم��وع با توجه به اث��رات دودی کردن، افراد 
در معرض خطر و کس��انی که سابقه ژنتیکی ابتال به 
بیماری هایی مانند اختالالت قلبی-عروقی و سرطان 
را دارند، بایستی از مصرف مواد غذایی دودی اجتناب 
نموده و س��ایر افراد نیز از اس��تفاده دائمی این غذا ها 

خودداری کنند. 


