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بی ش��ک همه ما در زندگی رژیم گرفتن را تجربه کرده ایم. انس��ان ها همیش��ه به دنبال زیبایی ظاهری بوده و تمایل دارند 
که اندامی متناس��ب داش��ته باشند. هر روز صبح که از خوب بیدار می ش��وند، ناخودآگاه در آینه تصویری را می بینند که شاید 
خوشایند نباشد. همین مساله موجب می گردد که روز را با استرس شروع کرده و چند ساعتی ذهنشان درگیر شود. اما متاسفانه 
موقع صرف غذا، همه چیز را فراموش کرده و به خود قول می دهند که از فردا رژیم گرفتن را شروع کنند. این داستان ادامه 
داشته؛ فردا و فردا و فرداها می آید و هنوز به دنبال غذایی هستند که آنها را الغر کند. خوشبختانه، مطالعات متعددی درباره 
اضافه وزن و چاقی صورت گرفته و اگرچه ژنتیک یکی از عوامل ایجاد چاقی است، اما نقطه مشترک اشاره شده در تمامی 
مطالعات این اس��ت که رفتارهای بد تغذیه ای و ش��یوه زندگی نامناس��ب علت اصلی عدم تناس��ب وزن است. بنابراین اولین 

راهکار پیشنهاد شده برای درمان اضافه وزن و چاقی، اصالح عادات بدغذایی و شیوه زندگی است.
دکتر سمیه اطهاری نیک عزم

صفحه 15    

اختالالت جنسی
متاس��فانه ناتوانی یا نقص عملکرد جنس��ی مش��کلی اس��ت ک��ه هر فرد یا زوج ممکن اس��ت در هر مرحل��ه از زندگی خود 
تجربه کند. انواع فاکتورها نظیر فاکتورهای فیزیولوژیک، جراحی، تروما، بیماری های قلبی-عروقی، فاکتورهای نورولوژیک، 
هایپرتانس��یون، هایپرلیپیدمیا، دیابت، بیماری های کلیوی و ... می توانند منجر به ناتوانی جنسی شده که چرخه پاسخ جنسی 
را تحت تاثیر قرار خواهند داد. عالوه براین، از آنجائیکه افزایش اس��ترس، تغییرات ش��یوه زندگی، برنامه غذایی نامناس��ب و 
ش��یوع بیماری های مزمن رو به افزایش اس��ت و تمامی اینها روی عملکرد جنسی دارای اثر می باشند، بنابراین شیوع ناتوانی 
جنسی نیز روز به روز در حال افزایش است. ناتوانی و اختالل عملکرد جنسی در میان مردان همه گروه های سنی شایع بوده 
و نتایج یک مطالعه نیز نش��ان داده اس��ت که 52 درصد مردان سنین 40 تا 70سال، از انواع مختلف ناتوانی های جنسی رنج 
می برند. اختالل نعوظ، شایع ترین مشکل جنسی در مردان بوده  که در حدود 30 میلیون مرد در جهان از آن شکایت دارند.   دکتر نوید معصومی
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اصالح عادات بد تغذیه ای تا تناسب اندام

نقش تغذیه در 
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و اختالل نعوظ
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صفحه 6 پزشکی-  تغذیه  

نقش آرژینین در 
بهبود اختالل نعوظ

دکتر احمدرضا برازش
صفحه 7 مکمل های غذایی  

بسته بندي هاي نانو 
در صنایع غذایي

دکتر سوسن کریمی
صفحه 12  صنایع غذایی  

نگرشی علمی بر 
روغن های گیاهی موثر 
در محصوالت آرایشی

دکتر فرزانه ملکیان
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پزشـکی- د ارویـی

متاس��فانه ناتوانی جنسی مش��کلی است که هر فرد 
ی��ا زوجی ممکن اس��ت در هر مرحل��ه از زندگی خود 
تجربه کند. حفظ عملکرد جنس��ی نرمال، بس��تگی به 
هماهنگی چندین سیستم بدن شامل سیستم عصبی، 
قلبی-عروقی، اندوکرین و نیز سیس��تم تولیدمثل دارد. 
بنابراین اگ��ر هرکدام از این سیس��تم ها دچار نقص و 
تغییر شود، کیفیت عملکرد جنسی نرمال را تحت تاثیر 
قرار خواهد داد. فاکتورهای محتلفی نظیر فیزیولوژیک، 
جراحی، تروما، بیماری های قلبی-عروقی، فاکتورهای 
نورولوژی��ک، هایپرتانس��یون، هایپرلیپیدمی��ا، دیابت، 
بیماری های کلی��وی و ... می توانند منج��ر به ناتوانی 
جنسی شوند. عالوه براین، از آنجائیکه استرس، تغییرات 
ش��یوه زندگی، برنامه غذایی نامناس��ب و بیماری های 
مزمن روی عملکرد جنس��ی اثر می گذارند، با افزایش 
این فاکتورها، ش��یوع ناتوانی جنسی نیز روز به روز در 

حال افزایش است.  
اختالالت جنس��ی در مردان ش��امل اختالل نعوظ، 
کاهش میل جنسی و انزال زودرس یا دیررس می باشد. 
اختالل عملکرد جنسی در همه گروه های سنی مردان 
ش��ایع بوده و گزارش شده اس��ت که 52 درصد مردان 
س��نین 40 تا 70س��ال، از انواع مختل��ف ناتوانی های 
جنس��ی رنج می برند. اختالل نعوظ، شایع ترین مشکل 
جنس��ی بوده  که حدود 30 میلیون مرد در جهان از آن 
شکایت دارند. اختالل نعوظ به معنای مشکل در شروع 
نعوظ یا ادامه مناسب آن برای یک رابطه جنسی است. 
اختالل نعوظ می تواند یک عالمت هشداردهنده اولیه 
در بیماری های مهمی نظیر بیماری های قلبی-عروقی، 
فشارخون باال و دیابت باشد که  منجر به کاهش اعتماد 
به نفس، افسردگی و مش��کالت زناشویی خواهد شد. 

بنابراین مهم ترین علل اختالل نعوظ شامل:
 س��ن باالی 50 سال؛ اگرچه تعدادی از مردان در 

سنین باالی 80 سال هم از نظر جنسی فعال هستند؛
 دیابت ملیتوس

 هایپرتانسیون یا فشارخون باال
 بیماری های قلبی-عروقی

 مصرف سیگار
 برخ��ی داروه��ا نظیر داروهای ضدافس��ردگی به 
وی��ژه مهارکننده ه��ای بازج��ذب انتخابی س��روتونین 
بلوکه کننده های سمپاتیک  )SSRI(، اسپیرونوالکتون، 
نظی��ر کلونیدین و متیل دوپ��ا، دیورتیک های تیازیدی، 

کتوکونازول و سایمتیدین
 مصرف الکل

 چاقی
 عدم فعالیت فیزیکی مناسب

 س��ابقه جراحی ی��ا رادیوتراپی لگن ب��ه ویژه در 
سرطان پروستات، کولورکتال و مثانه

 مش��کالتی نظیر افس��ردگی، اضطراب، استرس 

شغلی یا خانوادگی

  فیزیولوژی نعوظ
هنگام تحریک جنسی، مواد شیمیایی نظیر نیتریک 
اکس��اید از اعصاب محیطی آزاد می شود که با اثر روی 
عروق، موجب افزایش قطر عروق و در نتیجه افزایش 
خون رسانی به اجسام غاری شده که به نعوظ می انجامد.

  معاینه فیزیکی جهت تشخیص:
معاینه ه��ای فیزیک��ی برای بررس��ی کل��ی وضعیت 
سالمت، بر اساس سن و فاکتورهای خطر بوده و شامل 
بررسی ناحیه تناسلی، بررسی قلب، نبض، عروق محیطی 
و فشارخون می باشد. براساس سن و سابقه خانوادگی نیز 

ممکن است معاینه پروستات DRE نیز نیاز باشد.

  بررسی های آزمایشگاهی و پاراکلینیک:
بررس��ی های پاراکلینیک، براساس شرح حال بیمار 
و معاینه فیزیکی انجام می شود. این بررسی ها شامل: 

بررسی های آزمایشگاهی )قند خون، بررسی پروفایل 
چربی و نیز س��طح تستوس��ترون(، س��ونوگرافی داپلر 
پنیس برای بررس��ی جریان خون عروق پنیس، بررسی 
نعوظ )با تزریق مس��تقیم پاپاورین یا داروهای مشابه(، 
آرتریوگرافی، MRI یا سی تی اسکن )در صورت داشتن 
سابقه قبلی تروما یا سرطان(، بررسی نعوظ شبانگاهی )با 

)nocturnal penile tumescence استفاده از

  درمان اختالل نعوظ:
درمان اختالل نعوظ، با تغییر ش��یوه زندگی ش��روع 
شده که شامل تغییر در عادات غذایی، کاهش مصرف 
چرب��ی و کربوهیدرات، ترک س��یگار و الکل، افزایش 
فعالیت بدنی و نی��ز تغییر داروهای مصرفی تحت نظر 
پزشک می باش��د. عالوه براین، رفع مشکالت عاطفی، 
استرس های شغلی، خانوادگی و نیز درمان افسردگی و 

اضطراب نیز الزم است.

  درمان دارویی:
در صورتی که تغییر در ش��یوه زندگی منجر به بهبود 
اختالل نعوظ نش��ود، می توان از درمان دارویی کمک 

گرفت که شامل موارد زیر می باشد:
نظی��ر  دی اس��ترازها  فس��فو  مهارکننده ه��ای   

سیلدنافیل، تاداالفیل، واردنافیل، آوانافیل
 درمان با تستوسترون زمانی که تستوسترون سرم 

در آزمایش ها پایین باشد.
 تزریق داروهایی نظیر آلپروستادیل داخل اجسام غاری 

IU داروهای داخل مجرا نظیر آلپروستادیل فرم 
 همچنین در مواردی می توان از وکیوم، پروتز آلت 
)اگر به روش های دیگر درمان پاسخ ندهند( یا جراحی 

بایپس شریان پنایل در بیماران جوان با سابقه ترومای 
شدید لگنی استفاده کرد.

  مهارکننده های فسفودی استراز:
این داروها که توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تایید 
شده اند، بایستی برای کارایی بهتر، یک تا دو ساعت قبل 
از نزدیکی اس��تفاده شوند. همچنین، این داروها نیازمند 
عملکرد مناس��ب اعصاب محیطی آلت ب��وده که با آزاد 
کردن نیتریک اکس��اید باعث افزای��ش جریان خون در 
اجسام غاری می ش��وند. 70 درصد مردان، نعوظ بهتری 
را ب��ا این داروها تجربه کرده ان��د؛ اگرچه عملکرد آن در 
بیماران مبتال به دیابت ملیتوس پایین تر اس��ت. بایستی 
توجه داش��ت که در ص��ورت مص��رف داروهای حاوی 
نیترات  نظیر نیتروگلیس��رین به علت مش��کالت قلبی 
نبایستی از این داروها استفاده نمود. با این حال، عوارض 
جانبی این داروها شامل سردرد، برافروختگی صورت، درد 
عضالت و سوء هاضمه است. به ندرت این دارو می تواند 

منجر به دید سبز-آبی برای زمان اندکی شود.

  تستوسترون: 
در مواردی ک��ه اختالل نعوظ جنس��ی، ثانویه به نبود 
میل جنس��ی و کاهش میزان تستوس��ترون س��رم رخ 
 دهد، اصالح س��طح تستوس��ترون به تنهایی یا همراه 
ب��ا مهارکننده های فسفودی اس��تراز می تواند به بهبود 

اختالل نعوظ کمک کند.

  وکیوم
وکیوم یک لوله پالستیکی می باشد که دور آلت قرار 
گرفته و دارای یک پمپ اس��ت که مکش آن منجر به 
نعوظ آلت می ش��ود و پ��س از ایجاد نعوظ جهت حفظ 
آن، یک حلقه داشته که در قاعده آلت قرار گرفته و به 
کم��ک آن نعوظ به مدت 30 دقیقه حفظ می گردد. 75 
درصد مردان با مش��کل نعوظ، با استفاده از وکیوم و با 

آموزش صحیح می توانند بر مشکل خود غلبه نمایند.

داخ�ل  و   intracavernosal درمان ه�ای    
مجرا:

اگ��ر درمان ه��ای خوراکی موثر نباش��د، میت��وان از 
آلپروس��تادیل جه��ت تزری��ق داخ��ل اجس��ام غاری 
ی��ا از فرم ه��ای داخ��ل مجرا اس��تفاده نم��ود. تزریق 
اینتراکاورن��وزال در 85% موارد ب��ه بهبود نعوظ کمک 
می کند و اث��ر آن 20-30 دقیقه پ��س از تزریق ادامه 
می یابد. شایع ترین عارضه این درمان، پریاپیسم )نعوظ 
دردناک طوالنی( است که در صورتی که بیشتر از 4-2 

ساعت طول بکشد، نیاز به مراجعه به اورژانس دارد.
 تع��دادی از روش ه��ای درمانی نیز ک��ه هنوز در 

مرحله تحقیقاتی می باشند شامل:

پزشـکی- د ارویـی

] د کتر نوید معصومی  / متخصص ارولوژی - استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی [
] د کتر ماجد غفاری /  دس��تیار اورولوژی- دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هید بهش��تی [

اختالالت جنس�ی
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پزشـکی- د ارویـی

Extracorporeal shock wave therapy )ESWT( ضربه های موجی با شدت کم 
که به ترمیم بافت نعوظی و برگشت نعوظ طبیعی کمک می کنند.

 تزریق س��لول های بنیادی داخل اجس��ام غاری که به رشد مجدد بافت کاورنوزو 
کمک می کند.

 تزریق پالسمای غنی از پالکت اتولوگ )APRP( به داخل اجسام غاری که برای 
کمک به رشد مجدد بافت کاورنوزو مناسب است.

  کاهش میل جنسی:
ش��یوع کاهش میل جنس��ی در آقایان 5 درصد بوده که با باال رفتن سن افزایش  یافته 
و با س��ایر اختالالت جنس��ی نیز همراه اس��ت. فاکتورهایی نظیر داروها )مهارکننده های 
بازجذب انتخابی س��روتونین ) SSRIها(، آنتی اندروژن ها، مهارکننده های5 آلفا رداکتازها و 
آنالژیک های اپیوییدی(، مصرف الکل، افسردگی، داروهای روان گردان، مشکالت زناشویی، 
کاهش تستوس��ترون و نیز س��ایر بیماری ها منجر به کاهش میل جنسی می شوند. اکثر 
این موارد  قابل درمان بوده و لذا گرفتن ش��رح حال دقیق بیمار، معاینه فیزیکی کامل و 

بررسی های پاراکلینیک در صورت نیاز می تواند به تشخیص علت و رفع آن کمک نماید.

  انزال زودرس:
20 درصد مردان، از انزال زودرس ش��کایت دارند و علت آن در اغلب موارد شناخته 
ش��ده نیست. معیارها جهت تشخیص انزال زودرس شامل زمان کمتر از یک دقیقه از 
زمان نعوظ تا انزال، عدم توانایی در به تاخیر انداختن انزال، مش��کالت روانی در خود 
فرد یا شریک جنسی در اثر انزال می باشد. برای درمان انزال زودرس می توان از روش 
pause and squeeze به این صورت که قبل از ایجاد انزال رابطه متوقف ش��ده و با 
فشار دورآلت، خون موجود در اجسام غاری به صورت نسبی تخلیه شده و پس از رفع 
احس��اس انزال رابطه مجددا شروع  شود، استفاده نمود که درصد موفقیت آن متفاوت 
اس��ت. استفاده از داروهای SSRI به ویژه داپوکستین یک ساعت قبل از نزدیکی و یا 
س��رترالین و پاروکستین به صورت طوالنی مدت، درمان های موثری می باشند. داروی 
کلومیپرامین )داروی ضدافس��ردگی س��ه حلقه ای( نیز اثربخشی قوی تری از SSRI ها 

داشته ولی عوارض آن بیشتر است.

  اختالالت جنسی در زنان:
اختالالت جنسی در زنان شامل مشکالت مکرر و ادامه دار در میل جنسی، برانگیختگی 

جنسی، ارگاسم یا درد حین رابطه جنسی که منجر به مشکالت زناشویی می گردد.
مهمترین علت های اختالل جنسی در زنان شامل:

 انواع بیماری ها نظیر س��رطان، نارس��ایی کلیه، مالتیپل اسکلروزیس، بیماری های 
قلبی-عروقی، بیماری های مثانه 

 داروها مانند داروهای ضدافس��ردگی، ضد فش��ارخون، آنتی هیستامین و داروهای 
شیمی درمانی 

 کاهش سطح استروژن پس از یائسگی که منجر به تغییر در لفت ناحیه ژنیتال و تغییر 
در پاسخ جنسی می شوند. کاهش در سطح استروژن منجر به کاهش جریان خون به ناحیه 
لگن شده که باعت کاهش حس ژنیتالیا و زمان بیشتر برای رسیدن به برانگیختگی جنسی 
و ارگاسم می گردد. همچنین به علت نازک شدن بافت واژن، درد دیس پارونی رخ می دهد. 

این اتفاقات همچنین هنگام باردراری و زمان شیردهی نیز ممکن است رخ دهد.
 اضطراب یا افسردگی و سابقه قبلی سوءاستفاده جنسی

درمان هایی که برای رفع مش��کالت جنسی در زنان مورد استفاده قرار می گیرد شامل 
کاه��ش مصرف الکل، افزایش فعالیت فیزیکی، اس��تفاده از لوبریکنت )روان کننده( در 
صورت خش��کی واژن یا درد حین رابطه جنس��ی، استروژن موضعی در بیماران یائسه یا 
بیماران با مش��کالت هورمونی که می تواند منجر به افزایش تون واژن و االستیس��یتی، 
افزایش جریان خون ناحیه تناسلی و نیز افزایش لوبریکیشن طبیعی واژن شود، استفاده 
از اس��مپیفن )تنظیم کننده انتخابی گیرنده اس��تروژن( در بیماران با آتروفی ولوواژینال، 
آندروژن تراپی )نظیرتستوسترون( که البته استفاده از آندروژن در درمان مشکالت جنسی 
در زنان بحث برانگیز اس��ت، مصرف دوز روزانه داروی فلیبانس��رین در بیماران پیش از 

یائسگی که میل جنسی آن ها کاهش یافته است.

• Chapter 29: Disorders of male orgasm and ejaculation, Campbell walsh
  urology 12th edition
• Overview of sexual dysfuction in women: Up to date accessed on July 2019



ـــتان 41398 فصلنامه داخلی مجموعه رشکت های شمماری  |  شمماره 1 | تابس

)PAT( چارچوب  
: Process Analytical Technology 

 FDA توس��ط )PAT( تکنول��وژی آنالی��ز فراین��د
تحت عنوان سیس��تمی برای طراحی، آنالیز و کنترل 
فرایندهای تولید دارو توس��ط اندازه گیری پارامترهای 
حیاتی هر فرایند و نش��انه های کیفی تعریف می شود. 
PAT ابزاری اس��ت ک��ه می تواند برای رس��یدن به 

Quality by Design( QbD( استفاده گردد.
در س��ال 2004 دفتر تحقیق��ات و ارزیابی دارویی 
س��ازمان FDA ،کتابچ��ه راهنمای��ی تح��ت عنوان 
“راهنم��ای صنعت ب��رای اج��رای PAT- چارچوبی 
برای توس��عه نوآورانه، تولی��د و تضمین کیفی دارو” 
منتشر کرد. هدف این کتابچه راهنما، ایجاد چارچوبی 
ب��رای صنای��ع دارویی در جهت ب��ه کارگیری عملی 
PAT در مسیر حصول QbD می باشد. این چارچوب 
اجباری نبوده و صرفًا س��عی در ایجاد محیط مقرراتی 
پرورش دهنده نوآوری دارد. این چارچوب شامل چهار 
جزء اصلی ش��امل ابزارهای چند متغیره، آنالیزورهای 
 IT فرایندی، ابزار های کنترل فرایند و سیس��تم های
مدیریت دانش می باش��د. به کارگیری این ابزارها به 
دانش��مندان و مهندس��ین اجازه می ده��د که پایه ای 
علمی و مکانیس��تیک برای ش��ناخت فرایند تشکیل 
داده ت��ا از روش فعلی مدل های همبس��تگی صرف 
جدا ش��وند. اکنون به شرح هر کدام از این چهار جزء 

می پردازیم:

  الف( ابزار های چن�د متغیره برای طراحی، 
اکتساب و آنالیز داده ها

ایجاد قابلیت شناس��ایی و ارزیابی متغیرهای فرایند و 
محصول، در کیفیت و کارایی محصول نقش حیاتی دارد. 
به جای روش س��نتی تست یک فاکتور در هر آزمایش، 
روش های چند متغیره امکان شناسایی کارآمد تداخالت 
بین متغیرهای فرایندی و محصول را فراهم می سازند. 
روش های چند متغیره شامل طراحی آماری آزمایشات 
)Design of Experiments(، متدولوژی های س��طح 
و   )Response Surface Methodologies( پاس��خ 

آنالیزهای رگرسیون چند خطی می باشند.

  ب( آنالیزورهای فرایندی
اندازه گی��ری خصوصی��ات فیزیک��ی، ش��یمیایی و 
بیولوژیک م��واد، جمع آوری داده توس��ط آنالیزورهای 
online یا inline فرایندی، غیر مخرب بوده و نیاز به 

حداقل نمونه داش��ته و در مقایسه با روش های سنتی، 
پاسخ سریع تر و فوری دارد. 

اگ��ر چه اش��کال گوناگونی از ای��ن آنالیزورها وجود 
دارد، ام��ا رایج ترین نمونه ها عبارتند از طیف س��نجی 
 ،)Near Infrared Spectroscopy( حول مادون قرمز
انکسار اشعه ایکس )X-Ray Diffraction(، آنالیزور 
 Particle( آنالیزورهای ان��دازه ذره ،FT-IR فرایندی
Size Analyzer( و فلورس��انس القاء شده توسط نور 

.)Light Induced Fluorescence Analyzer(
 online, این آن��الیزورها قاب���لیت به ک���ارگیری

inline, at-line یا offline را دارند.
At-line: نمونه از جریان فرایند برداشته شده و در 
مجاورت با تجهیزات فرایند مورد آنالیز قرار می گیرد.

Online: نمون��ه از جریان فرایند منحرف ش��ده، 
آنالیز شده و دوباره به جریان فرایند باز می گردد.

Inline: نمونه از جریان فرایند برداش��ته نش��ده و 
می تواند تهاجمی یا غیر تهاجمی باشد.

Offline: نمونه برداش��ته شده و قرنطینه می شود و 
به طور جداگانه در آزمایشگاه مورد آنالیز قرار می گیرد.

  ج( ابزار های کنترل فرایند 
این ابزارها برای پایش و دستکاری فعال فرایند به 
جهت تضمین کنترل اس��تفاده می شوند. آنالیزورهای 
فراین��د می توانن��د ب��ا Application  ه��ای کنترل 
فرایند، یکپارچه ش��ده تا پارامترهای حیاتی فرایند و 
ویژگی های محصول را اندازه گیری کنند و در نتیجه 
به منظور حصول Specification های کیفی مطلوب 

حین تولید و پس از تولید تطبیق پیدا نمایند.

  د( بهبود مستمر و ابزارهای مدیریت دانش
یکپارچه ش��دن نتایج PAT )آنالیزورهای فرایندی، 
آنالی��ز چن��د متغیره و ابزاره��ای کنت��رل فرایند( در 
ایجاد حجم وس��یعی از داده ها، می بایس��ت از داده به 
اطالعات تبدیل ش��وند. این ابزارها بایستی داده ها را 
به شیوه ای جمع آوری، آنالیز و ارائه نمایند که توسط 

اپراتورهای فرایند و مهندسین قابل فهم باشد. 

همان گونه که در ش��ماره گذشته اشاره شد، پیشنهاد 
FDA و ICH برای ارتقاء بهره وری و نیز مدیریت بهینه 
 )QbD( کیفیت محصوالت دارویی، پیاده سازی سیستم
Quality by Design در شرکت های دارویی است. در 
این سیس��تم، با به کارگیری Design Space جدید و 
انعطاف پذیر و نیز به کارگیری تکنولوژی ه��ایی مانند 
PAT( Process Analytical Technology( ب��رای 
کنت��رل Online و Real-Time کیفیت محصوالت 
واس��طه و نهای��ی و با پس زمینه کلی ش��ناخت کامل 
فرایندها، می توان به محصوالتی با کیفیت تقریباً ثابت 

و میزان شکست بسیار پایین دست یافت.
 QbD به ط��ور خالصه، اه��داف پیاده س��ازی نظام
عبارتند از: کاهش هزینه کیفیت، کاهش زمان چرخه 
تولی��د محصول، ایجاد قابلیت تولید پیوس��ته، کاهش 
زمان توس��عه فرآین��د، افزایش قابلیت تغیی��ر فرایند، 
ک���اه��ش بار آژانس های مقررات��ی، انعطاف پذیری 
و چ���ابکی زنجیره تأمین، ایجاد قابلیت پیاده س��ازی 
فلسفه Jus t in Time و ف���راتر از آن ت����ولید ناب 
)Lean Production( در صنعت دارویی. بن�����ابراین 
  )QbD( Quality by Design می ت�����وان گف��ت
تحت عنوان “رویکردی سیس��تماتیک، علمی، بر پایه 
خطر، جامع نگر و فعال )نه منفعل(” تعریف می ش��ود. 

] و  ر ا د یت  یر مد و  د  قتصا ا متخص��ص   - ز  س��ا و ر ا د  / م  مقد غی  و فر د  ا کت�ر محم�د جو د  [

فناوری آنالیز فرایند و مدیریت 
کیفیت از طریق طراحی فرایند

پزشـکی- د ارویـی

ه�دف از کتابچه راهنم�ای PAT، ایجاد 
چارچوبی ب�رای صنایع دارویی در جهت 
به کارگیری عملی PAT در مسیر حصول 
QbD می باش�د. ای�ن چارچ�وب اجباری 
نب�وده و صرف�اً س�عی در ایج�اد محیط 
مقرراتی پرورش دهنده نوآوری دارد. این 
چارچوب ش�امل چهار جزء اصلی ش�امل 
ابزاره�ای چن�د متغی�ره، آنالیزوره�ای 
و  فراین�د  کنت�رل  ابزاره�ای  فراین�دی، 
سیستم های IT مدیریت دانش می باشد. 
به کارگیری این ابزارها به دانش�مندان و 
مهندس�ین این اجازه را می دهد که پایه ای 
علمی و مکانیستیک برای شناخت فرایند 
تش�کیل داده ت�ا از روش فعل�ی مدل های 

همبستگی صرف جدا شوند.
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این موضوع، با اهداف از پیش تعیین ش��ده و با تأکید 
بر ش��ناخت کامل محصول و فرایند ش��روع می گردد. 
مشخصات عملکردی محصول و فرایند به طور علمی 
به گونه ای طراحی می شود که به اهداف ویژه ای نائل 
آید نه اینکه از کارایی بچ های تست شده مشتق شود.

PAT و QbD مزایای  
مزی��ت واضح و اصل��ی PAT ، افزایش ش��ناخت 
و کنت��رل فرایند اس��ت. در عین حال، ب��ه کارگیری 
استراتژیک QbD و  PAT می تواند سود زیادی را در 
قالب کاهش هزینه های عملیاتی و کیفی به ش��رکت 
برس��اند. اگر چه کمی سازی این سود ناشی از صرفه 
جویی هزینه بس��یار مش��کل اس��ت، اما با استفاده از 
اطالعات جهانی و عمومی منتشر شده، صرفه جویی 
بالق��وه در نتیجه بهبود به��ره وری در صنایع، چیزی 
بیش از 90 میلیارد دالر تخمین زده می شود. بنابراین 

مزایا این سیستم به شرح زیر می باشد:

 1. کاهش هزینه کیفیت
همانط��ور که در ب��اال اش��اره ش��د، میانگین نرخ 
شکس��ت بچ تولی��دی در صنایع داروی��ی چیزی در 
ح��دود 15 درصد )2/5 س��یگما( تخمین زده ش��ده 
اس��ت. نظارت دارویی، نرخ نقص محصوالت معرفی 
ش��ده به بازار را به حدود 0/003 درصد )5/5 سیگما( 
می رس��اند. هزینه این برنامه کیفی بس��یار باال بوده 
و ب��ه طور میانگین ح��دود 25 درصد فروش تخمین 
زده می ش��ود. این هزینه کیفیت، ب��ه علل زیادی از 
جمله چندگانگی متغیرها ش��امل نقاط پایانی وابسته 
به زمان، متغیر ب��ودن فرایند، متغیر بودن مواد اولیه، 
زم��ان نمونه برداری، خطاه��ای نمونه برداری و تهیه 
کردن نمونه بس��یار باالس��ت. تولید کنن��دگان دارو 
معموال زمان بیشتری از تولید واقعی صرف تست های 
کنترل کیفی می کنند. بهبود کنترل و شناخت فرایند، 
می تواند به طور معنی داری این هزینه ها را در نتیجه 
کاهش نرخ نقص فرایند کم کند. تخمین زده می شود 
که میزان صرفه جویی در هزینه ناشی از به کارگیری 
PAT در 10 شرکت داروسازی برتر جهان ، حدود 1 

میلیارد دالر برای هر شرکت باشد. 

 2. کاهش زمان چرخه تولید 
 online با آنالیز های offline جایگزینی تست های
ف��وری می تواند با حذف دوره ه��ای تأخیر انتظار بین 
مراحل مختلف فرایند، زم��ان چرخه تولید را کاهش 
دهد. گزارش ش��ده اس��ت که فقط 3 روز از 35 روز 

چرخه تولی��د محصول، ص��رف فعالیت های افزایش 
ش��ود.  م��ی   )Value Added Activities( ارزش 
گزارش دیگری نشان می دهد که تنها 2 درصد زمان 
کنترل کیفی، صرف تس��ت مواد می ش��ود. کاهش 6 
روزه چرخه تولید در صنعت، موجب کاهش موجودی 
کاال و صرفه جویی در هزینه های انبارداری شده که 
این میزان برای 10 شرکت برتر دارویی در حدود 76 

میلیون دالر برای هر کدام تخمین زده می شود.

 3. ایجاد قابلیت تولید پیوسته
ع��الوه برتم��ام مزایای ذکر ش��ده، ای��ن حرکت از 
تست های مرحله ای و پس از تولید به سمت تست های 
کنت��رل کیفی online و فوری پیش نیاز برای حصول 
تولید پیوس��ته )Continuous Processing( می باشد. 
در تولید پیوس��ته، فرایند از زمان شروع تا خاتمه بدون 
هیچ مرحله حد واسط پیش می رود.  تولید پیوسته، به 
مساحت تولید بسیار کمتری برای تولید هم���ان مقدار 
محصول نیاز دارد که منج��ر به صرفه جویی اساس��ی 
 Capital Expenditure )CAPEX( در هزینه سرمایه
می ش��ود. پیش بینی شده است که تولید پیوسته، حجم 
ساختمان را توسط امکانات جدید به کمتر از 65 درصد 
س��طح فعلی می رس��اند. تخمین زده می شود که 50 
درصد کاهش هزینه س��رمایه در 10 ش��رکت دارویی 
برت��ر، منتهی به افزایش درآمد س��االنه در حدود  0/8 
تا 1/6 میلیارد دالر می گردد. همچنین، تولید پیوس��ته 
موج��ب افزای��ش انعطاف پذی��ری تولید در پاس��خ به 

نیازهای به سرعت در حال ایجاد بازار می شود.

 4. کاهش زمان توسعه فرایند
 PAT ب��رای محصوالت جدی��د، یک��ی از مزایای
از متده��ای چن��د متغی��ره و  ام��کان بهره گی��ری 
 Scale-up برای کاهش زمان Online آنالیزورهای
فرایند و اجرای معتبرس��ازی اس��ت. این امر منجر به 
کاه��ش زمان ورود به بازار ش��ده ک��ه در صنعت پر 

رقابت دارو بسیار ارزشمند است.

 5. افزایش قابلیت تغییر فرایند
یک فرایند منعطف، تع��داد مراحل متمم مورد نیاز 
برای دریافت مجوز تغیی��رات پس از ورود به بازار را 
کاهش خواهد داد. این در حالی اس��ت که شرکت ها 
می توانن��د بر روی ش��ناخت ریس��ک و فرایند تکیه 
نماین��د. این امر، یکی از موانع پیش روی ش��رکت ها 
در هنگام بهبود فرایندهای تولید را از میان برمی دارد.

 6. کاهش بار آژانس های مقرراتی 
به کار گیری QbD و PAT می تواند مزایایی برای 
FDA و سایر آژانس های مقرراتی از بعد کاهش زمان 
صرف ش��ده برای مرور درخواست ها و متمم ها و نیز 
آزاد سازی منابع داش��ته باشد. بر اساس FDA “نیاز 
به منابع، در نتیجه رویکرد به QbD و انعطاف پذیری 
مقررات، منجر به کاهش تعداد متمم ها خواهد ش��د. 
بنابراین منابعی که ما قبال برای مرور متمم ها صرف 
می کردیم برای بررس��ی درخواست های جدید صرف 

خواهد شد”.
در مجموع الزم به ذکر اس��ت ک��ه تکنولوژی آنالیز 
فرایند )PAT( توس��ط FDA تحت عنوان سیس��تمی 
برای طراح��ی، آنالیز و کنترل فراینده��ای تولید دارو 
از طریق اندازه گیری پارامتره��ای حیاتی هر فرایند و 
نشانه های کیفی تعریف می شود. مزیت واضح و اصلی 
PAT ، افزایش شناخت و کنترل فرایند است. در عین 
حال، به کارگیری اس��تراتژیک QbD وPAT می تواند 
س��ود زیادی را در قالب کاهش هزینه های عملیاتی و 
کیفی برای شرکت داشته باشد. کاهش هزینه کیفیت، 
کاهش زمان چرخه تولید، ایجاد قابلیت تولید پیوسته، 
کاهش زمان توسعه فرایند، افزایش قابلیت تغییر فرایند 
و کاهش بار نظارتی سازمان های رگوالتوری،  از جمله 

مزایای به کار گیری این سیستم است. 

• Schneider, R., Achieving Process
Understanding: The Foundation of a Strategic 
PAT Program, in Pharmaceutical 
Manufacturing2006.
• de Castro, M. and M. Valcá, Calibration in 
process monitoring by using unsegmented 
continuous-flow systems. Journal of Analyti-
cal Methods in Chemistry, 1900. 11(6): p. 
260-265.

پزشـکی- د ارویـی

گزارش�ات نش�ان می دهد که تنه�ا 2 درصد 
زمان کنترل کیفی، صرف تست مواد می شود. 
تولی�د در صنع�ت،  کاه�ش 6 روزه چرخ�ه 
موجب کاهش موجودی کاال و صرفه جویی در 
هزینه های انبارداری شده که این میزان برای 
10 ش�رکت برتر دارویی در حدود 76 میلیون 

دالر برای هر کدام تخمین زده می شود. 
 ، PAT بنابرای�ن مزی�ت واض�ح و اصل�ی
افزای�ش ش�ناخت و کنت�رل فراین�د اس�ت. در 
عین ح�ال، به کارگی�ری اس�تراتژیک QbD و
PAT می تواند س�ود زیادی را در قالب کاهش 
هزینه ه�ای عملیات�ی و کیف�ی ب�رای ش�رکت 
داشته باشد. کاهش هزینه کیفیت، کاهش زمان 
چرخ�ه تولید، ایج�اد قابلیت تولید پیوس�ته، 
کاهش زمان توس�عه فراین�د، افزایش قابلیت 
تغییر فرایند و کاهش بار نظارتی سازمان های 
رگوالت�وری، از جمله مزای�ای به کارگیری این 

سیستم است. 
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پزشـکی- تغذیه

 ناتوان��ی جنس��ی و اخت��الل نعوظ، معم��واًل یک 
مشکل عروقی و ناشی از نرسیدن جریان خون کافی 
به آلت تناس��لی است. تا زمانی که رگ های خونی در 
وضعیت س��المتی خوبی باشند، خطر ابتال به اختالل 
نعوظ کاهش می یابد. بنابراین می توان نتیجه گرفت 
غذاهای��ی ک��ه برای سیس��تم عروقی بدن مناس��ب 
هس��تند، ممکن اس��ت به جلوگیری از اختالل نعوظ 
و بهبود آن کمک کنند. خوردن غذاهای سالم، خطر 
ابتال به مش��کالت عروقی ش��ایعی که ناشی از باال 
بودن کلسترول، قندخون، تری گلیسرید و نیز چاقی و 

اضافه وزن است را کاهش می دهد. 

 نکات تغذیه ای برای درمان ناتوانی جنسی 
و اختالل نعوظ

عادات س��بک زندگی س��الم نظیر عاداتی که برای 
پیشگیری از بروز بیماری های قلبی توصیه می شوند، 
برای جلوگیری از بروز اختالل نعوظ نیز مفید هستند. 

این عادات عبارتند از:
 حف�ظ وزن س�الم: داش��تن اضافه وزن می تواند 
مش��کالت س��المتی زیادی را نظیر دیابت نوع 2 به 
دنبال داش��ته باش��د؛ اگر دیابت، اعصابی را که خون 
آلت تناس��لی را تأمین می کنند تحت تأثیر قرار دهد، 

اختالل نعوظ می تواند رخ دهد.
 جلوگیری از فشارخون و کلسترول باال: کلسترول 
و یا فشارخون باال می توانند به رگ های خونی، ازجمله 
رگ هایی که خون را به آلت تناسلی می رسانند، آسیب 
وارد نموده که در نهایت ممکن است این نارسایی خون 
به ناتوانی جنس��ی منجر شود. بس��یاری از افرادی که 
اخت��الل نعوظ دارند و مصرف داروهای فش��ارخون را 
عامل آن می دانند، در اش��تباه هستند؛ در واقع اختالل 
نعوظ آنها ناشی از آسیب های عروقی است که به دلیل 

فشار خون باال رخ داده است.
 اجتناب از مصرف الکل و مواد مخدر: مصرف الکل 
خصوصا نوشیدن مزمن و مکرر آن و همچنین مصرف 
سوء مواد مخدر می تواند باعث اختالل نعوظ و ناتوانی 
جنس��ی و یا شدت بخشیدن آن شود. اختالل نعوظ در 

میان افرادی که به الکل اعتیاد دارند، شایع است. 

 مواد غذایی مفید برای بهبود نعوظ و درمان 
ناتوانی جنسی

 نیترات موجود در سبزیجات برگ سبز و چغندر
س��بزیجات برگ س��بز مانن��د کرفس و اس��فناج، 
به دلیل ب��اال بودن میزان نیترات آنها ممکن اس��ت 
جریان خون را افزایش دهند. تحقیقات نشان داده اند 
ک��ه میزان نیترات آب چغندر نیز بس��یار باال اس��ت. 
نیترات ه��ا، بازکننده ع��روق بوده و جری��ان خون را 

افزایش می دهند. گزارش های متعددی درباره اثرات 
مفید نیترات ها بر درمان اختالل نعوظ وجود دارد. 

امروزه، داروه��ای مخصوص درمان اختالل نعوظ 
نیز بر پایه  اثرات بازکنندگی نیترات ها بر عروق خونی 
ساخته ش��ده اند. بنابراین می توان به جای دارو، یک 
رژیم غذایی حاوی نیترات را دنبال نموده و به اثرات 

درمانی آن دست یافت.

 فالونوئیدهای موجود در شکالت تیره
فالونوئیدهایی موجود در ش��کالت تی��ره، جریان 
خون را بهبود بخش��یده و می توان��د برای اختالالت 
نعوظی که ناشی از ضعیف بودن جریان خون هستند، 
مفید باش��د. فالونوئیدها، آنتی اکس��یدان های طبیعی 
و بالقوه بوده و ممکن اس��ت به کاهش فش��ارخون و 
کلس��ترول خون که هر دو از عوامل تش��دید اختالل 

نعوظ هستند، کمک نمایند.
 پروتئین موجود در پسته

مصرف چندین هفته پسته در مردانی که به ناتوانی 
جنسی و اختالل نعوظ مبتال هستند، می تواند موجب 
بهبود قابل توجه در اختالل نعوظ، میل جنس��ی و به 
طور کلی لذت جنس��ی گردد. پس��ته حاوی پروتئینی 
ب��ه نام آرژینین اس��ت که به باز ش��دن عروق خونی 

کمک می کند. 

 روی موج�ود در صدف ه�ای خوراک�ی و س�ایر 
حلزون های صدف دار

صدف ه��ای خوراک��ی از دیرب��از ب��ه عن��وان یک 
برانگیزاننده جنسی ش��ناخته شده اند. صدف ها دارای 

مقادی��ر باالیی روی بوده که نق��ش مهمی در تولید 
هورمون  تستوس��ترون مردان��ه دارد؛ از طرفی کمبود 
هورمون تستوس��ترون می تواند یک��ی از دالیل بروز 
اختالل نعوظ باش��د. حلزون های صدف دار نیز حاوی 
ترکیباتی هس��تند که فرایند آزادسازی هورمون های 
جنس��ی را ه��م در م��ردان و هم در زن��ان تحریک 

می کنند.

 آنتی  اکسیدان های موجود در هندوانه
مطالعات نش��ان می دهند که ممکن است هندوانه 
اثرات��ی مش��ابه داروی ویاگرا )دارویی ب��رای درمان 
اخت��الل نعوظ( بر روی اختالل نعوظ داش��ته و میل 
جنس��ی را افزای��ش ده��د. هندوانه سرش��ار از مواد 
آنتی اکس��یدان فیتونوترینت بوده که رگ های خونی 
را ُش��ل می کنند. این امر موج��ب بهبود جریان خون 
به آل��ت تناس��لی و در نتیجه درم��ان اختالل نعوظ 
می گردد. اگرچه حدود 92 درصد هندوانه آب اس��ت، 
اما 8 درصد باقیمانده  آن می تواند شگفتی هایی برای 

قلب و لذت جنسی شما به همراه داشته باشد.

 لیکوپ�ن موجود در گوج�ه فرنگی و گریپ فروت 
صورتی

لیکوپن ی��ک رنگدانه آنتی اکس��یدان ب��وده که در 
میوه های قرمز رنگ نظیر گوجه فرنگی و گریپ فروت 
صورتی یافت شده و برای بهبود جریان خون و درمان 
مشکالت جنسی مناسب است. برخی مطالعات نشان 
داده اند که لیکوپن زمانی بهتر جذب بدن می ش��ود که 
با م��واد غذایی روغنی مانن��د آووکادو و روغن زیتون 
ترکیب شده باش��د. بنابراین شما می توانید یک ساالد 
ضد ناتوانی جنسی درس��ت کنید. آنتی اکسیدان هایی 
نظی��ر لیکوپن به مبارزه با ناباروری مردان و س��رطان 

پروستات آنها نیز کمک می نمایند.

] درمان��ی  رژی��م  و  تغذی��ه  متخص��ص    / ابوالحس�نی  محمدحس�ن  د کت�ر   [

نقش تغذیه در درمان ناتوانی جنسی و اختالل نعوظ
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مکمل های غذایی

اختالل عملکرد جنسی، یکی از مهمترین مشکالت 
بهداشتی بوده که بخش عمده آن را اختالالت نعوظ 
تشکیل می دهد. بر اس��اس مطالعات صورت گرفته، 
52 درصد مردان بین س��نین 40 تا70 س��ال، درگیر 
مشکالت نعوظ می باشند. واسطه کلیدی برای انجام 
نعوظ، نیتریک اکساید حاصل از ال-آرژینین بوده که 
کاهش تولید و قابلیت دسترس��ی به آن موجب نقص 
عملکرد نعوظ می گردد. اسید آمینه ال-آرژینین، یک 
اس��یدآمینه نیمه ضروری است که از اسید آمینه نیمه 
ضروری دیگ��ری به نام س��یترولین در کلیه ها تولید 
می ش��ود. زمانی که ال-آرژینین ب��ه صورت خوراکی 
دریاف��ت می گ��ردد، تقریب��ا به طور کام��ل از طریق 
غشای برس��ی روده جذب می ش��ود. ماکزیمم پیک 
غلظت پالس��مایی ال-آرژینین، 20 تا 30 دقیقه بعد 
از دریاف��ت ب��وده  و نیمه عمر آن 1/5 تا 2 س��اعت 
اس��ت. نیتریک اکس��اید یا توس��ط نیتریک اکساید 
س��نتاز عصبی از پایانه های عصبی غیر کولینرژیک و 
غیرآدرنرژیک در اندام جنس��ی و یا توس��ط نیتریک 
اکساید س��نتاز اندوتلیال از س��لول های اندوتلیال در 

شریان های آلت جنسی تولید می گردد. 
رهای��ی نیتری��ک اکس��اید از نیتریک 
اکس��اید س��نتاز عصبی، تولید نیتریک 
اکس��اید را در س��لول های اندوتلی��ال 
ش��ریان ها  فعال می کند ک��ه به دنبال 
آن، نیتریک اکساید به گوانیل سیکالز 
در س��لول های عضل��ه ص��اف عروق 
باند ش��ده و موجب تش��کیل گوانوزین 
منوفس��فات حلقوی )cGMP( می شود. 
cGMP به عن��وان پیامب��ر ثانویه درون 
س��لول های عضله صاف عمل کرده و 
وازودیالسیون  ریلکس ش��دن،  موجب 
 cGMP و نع��وظ خواهد ش��د. نهایت��ًا
توس��ط آنزیم فسفودی استراز 5 تجزیه 
می شود. عالوه براین، گزارش شده است 
که میزان باالی هموسیستئین اغلب در 
بیم��اران دچار اختالل نعوظ وجود دارد. 
میزان باالی هموسیستئین ممکن است 
به واس��طه نقص مسیر نیتریک اکساید، 
ی��ک ریس��ک فاکت��ور مس��تقل برای 
اختالل نعوظ باشد. بنابراین نتایج نشان 
می دهند که افزایش میزان سوبسترای 
نیتریک اکس��اید س��نتاز یا ال-آرژینین 
ممکن اس��ت به غلبه بر اثرات مهاری 
القا ش��ده توس��ط هموسیستئین کمک 

نمای��د. از آنجائیکه، ال-آرژینی��ن یک ماده مغذی و 
طبیعی اس��ت که بعد از جذب فراهم زیس��تی خوبی 
دارد و همچنی��ن تحمل آن برای دوره طوالنی مدت 
خوب اس��ت، ام��روزه مکم��ل ال-آرژینی��ن به طور 
گس��ترده به عنوان یک مکمل برای بهبود مشکالت 
نعوظ در سراسر دنیا مصرف می گردد. مطالعات نشان 
داده اند ک��ه ال-آرژینین نه تنها خ��ودش به تنهایی 
safe اس��ت، همچنین ممکن است با ترکیبات دیگر 
اثرات س��ینرژیک داشته باش��د. نگرانی تنها در مورد 
مص��رف مقادیر بی��ش از حد ال-آرژینین اس��ت که 
به دلی��ل افزایش تولید مقادیر زیاد نیتریک اکس��اید 
ممکن اس��ت اث��رات منف��ی نظیر اس��هال، افزایش 
نیتروژن خون، کراتینین س��رم، برافروختگی و یا افت 

فشار خون به دنبال داشته باشد. 
برای مث��ال، اثر ال-آرژینی��ن در ترکیب با عصاره 
درخت کاج )pine bark( بررس��ی ش��ده اس��ت. این 
عصاره حاوی اسیدهای فنولیک مانند P-هیدروکسی 
بنجوئیک اسید، P-کوماریک، کافئیک اسید، فرولیک 
اسید، تاکسی فولین و کاتچین است که آنتی اکسیدان 

خوبی بوده، نقش مهمی در افزایش نیتریک اکس��اید 
س��نتاز اندوتلیال داشته و موجب تولید بیشتر نیتریک 
اکس��اید از ال-آرژینین می گردد. مطالعات نشان داده 
اس��ت که ترکیب ال-آرژینین با عصاره درخت کاج، 
موج��ب بهبود قابل توج��ه در عملکرد نعوظ، کاهش 
زمان رس��یدن به نعوظ و افزایش ط��ول دوره نعوظ 
شده و  همچنین دارای اثر مثبتی روی کیفیت اسپرم 

حرکت اسپرم می باشد. 
ترکیب دیگر اس��تفاده ش��ده ب��ا ال-آرژینین، مهار 
کننده فس��فو دی استراز 5 بوده که اولین خط درمان 
دارویی برای درمان اختالل نعوظ هستند. مکمل ال-

آرژینین و مهارکننده فس��فودی اس��تراز 5 در مراحل 
مختل��ف فیزیولوژیک نعوظ عمل کرده و آنها ممکن 

است اثرات سینرژیک با یکدیگر داشته باشند. 
ال-س��یترولین نیز یک اس��یدآمینه نیمه ضروری 
دیگر بوده که پیش س��از ال-آرژینین است. مطالعات 
نش��ان داده اس��ت ک��ه می��زان ال-آرژینی��ن و هم 
س��یترولین در اختالل نعوظ ش��دید کاهش می یابند. 
بنابراین، به نظر می رس��د که استفاده از ترکیب ال-
آرژینی��ن و س��یترولین می تواند به س��رعت و به طور 
موثری، قابلیت دسترس��ی و غلظت نیتریک اکس��اید 
و گوانوزین منوفس��فات حلقوی )cGMP( را افزایش 

دهد. 
عالوه برای��ن، ال-آرژینین به همراه پروپیونیل ال-
کارنیتین نیز دارای اثربخشی مثبتی بر روی عملکرد 
نعوظ می باشد. پروپونیل ال-کارنیتین یک استر اسید 
چرب کوتاه زنجیر از کارنیتین اس��ت که اثرات مفید 
آن ممکن است تا حدی ناشی از انبساط 

عروق و بهبود جریان خون باشد. 
ال-آرژینی��ن ب��ه هم��راه آدنوزی��ن 
منوفس��فات )نوکلئوتید پوری��ن دار( نیز 
نش��ان داده اس��ت ک��ه دارای عملکرد 
ارکتوژنی��ک ب��وده و ای��ن دو ترکی��ب 
می توانند اثر یکدیگ��ر را بالقوه نمایند. 
آدنوزی��ن منو فس��فات ب��ه آدنوزین در 
جری��ان خون تبدیل ش��ده که منجر به 
انبس��اط عضله صاف و در نتیجه نعوظ 

می گردد.
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نقش آرژینین در بهبود 
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متاسفانه 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 بیماری ش��ایعی اس��ت که عوارض فراوانی 
را می توان��د به همراه داش��ته باش��د. این عوارض در 
دو دس��ته مهم عوارض میکرووس��کوالر و عوارض 
ماکرووسکوالر طیقه 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.
درگی��ری سیس��تم عصب��ی محیط��ی و اتونوم را 
می ت��وان ش��ایع ترین عارض��ه دیابت دانس��ت و در 
مطالع��ات مختلف تخمین زده ش��ده اس��ت که این 
عارض��ه در 10 تا 100 درصد بیماران مبتال به دیابت 
مش��اهده می شود.  مطالعات نشان می دهند که 60 تا 
70 درصد بیماران مبتال به دیابت، از نوروپاتی دیابت 
رنج می برند. در این مطالعات اش��اره ش��ده است که 
شیوع نوروپاتی در بیماران مبتال به دیابت که حداقل 
س��اقه دیابت آنها 25 است، بیشتر است. به طورکلی، 
می توان نوروپاتی دیابتی رو ب��ه پلی نوروپاتی قرینه 
دیستال، نوروپاتی اتونوم و مونونوروپاتی های ناشی از 
درگیری اعصاب کرانیال و یا اعصاب منفرد محیطی 

تقسیم بندی نمود.

 نوروپاتی اتونوم: 
نوروپات��ی اتونوم که فرم ش��ایعی از عوارض مزمن 
دیاب��ت به ش��مار می آید، ب��ه دلیل این ک��ه می تواند 
ارگان ه��ای مختل��ف را درگی��ر نم��وده و معموال به 

تدریج ایجاد می ش��ود، می تواند تا مدت ها تشخیص 
داده نشود. 

نوروپاتی اتونوم معموال بر اساس ارگانی که درگیر 
کرده اس��ت، می تواند طیف وس��یعی از عالیم شامل 
عالی��م قلبی-عروقی، گوارش��ی، ادراری-تناس��لی، 

سودوموتور و نورواندوکرین را ایجاد نماید. 
کنترل نامناس��ب قندخون و هم چنی��ن فاکتورهای 
خط��ر قلبی-عروقی، در ایج��اد نوروپاتی اتونوم نقش 
دارند. بر اساس نتایج مطالعات EURODIAB ، بروز 
نوروپاتی دیابتی با کنترل نامناسب قندخون، باال بودن 
تری گلیسرید، باال بودن شاخص توده بدنی، استعمال 

دخانیات و پرفشاری خون همراهی داشته است. 
بر اس��اس نتایج مطالعه DCCT کنترل شدید قند 
خون در افراد مبتال به دیابت نوع یک، بروز عوارض 
نوروپات��ی قلبی-عروق��ی را ت��ا 53 درص��د کاهش 
می ده��د. در مطالع��ه Steno Type 2Trial نیز 28 
درصد بیماران مبتال به دیابت نوع دو در بدو ورود به 
مطالعه، مبتال به نوروپاتی اتونوم ناشی از دیابت بودند 
و در پایان مطالعه، کنترل ش��دید قندخون با کاهش 

سرعت پیشروی نوروپاتی اتونوم همراه بود. 

 نوروپاتی اتونوم با درگیری سیس�تم قلبی 
و عروقی: 

نوروپاتی اتون��وم قلبی-عروقی با اختالالت زیادی 
در کارکرد سیس��تم اتونوم قلبی همراه است و از نظر 
بالینی می تواند با تپش قلب در حال استراحت، تپش 
قلب وضعیتی، فش��ارخون وضعیتی، س��نکوپ، عدم 
تحمل ورزش، ایسکمی و انفارکتوس های قلبی بدون 
درد تظاهر یابد. متاس��فانه نوروپاتی اتونوم سیس��تم 
قلبی-عروقی با افزایش مرگ و میر افراد ارتباط دارد.

 نوروپاتی اتونوم با درگیری سیستم گوارشی: 
اصلی تری��ن تظاه��رات نوروپاتی اتونوم دس��تگاه 
 ،)GERD( م��ری  رفالک��س  ش��امل  گ��وارش 

گاستروپارزی و اسهال مزمن می باشد. 
رفالکس مری که به دلیل کاهش فش��ار اسفنکتر 
تحتانی مری به دنبال آس��یب اعص��اب اتونوم ایجاد 

می شود، می تواند با تظاهرات سوزش سردل، اسپاسم 
برونش، الرنژیت و سرفه مزمن تظاهر یابد. 

گاس��تروپارزی با عالئمی نظیر تهوع و اس��تفراغ، 
س��یری زودرس، نفخ و درد قس��مت فوقانی ش��کم 
تظاه��ر می یابد. برای درمان گاس��تروپارزی، معموال 
ع��الوه بر کنت��رل قندخ��ون، می ت��وان تغییراتی در 
تغذیه افراد و نیز استفاده از داروهای محرک حرکات 

دستگاه گوارش استفاده نمود. 
اس��هال دیابت��ی نی��ز از دیگر تظاه��رات درگیری 
اتونوم دس��تگاه گوارش می باش��د که به خصوص در 
بیمارانی که عوارض پیش��رفته دیابت را دارند، ممکن 
اس��ت ایجاد ش��ود. این نوع اس��هال معموال آبکی و 
ب��دون درد بوده و در ش��ب اتف��اق می افتد و ممکن 
اس��ت با بی اختیاری مدفوع همراه باشد. برای درمان 
ای��ن وضعیت، عالوه بر جبران آب و الکترولیت برای 

بیمار، درمان عالمتی اسهال نیز توصیه می شود. 

 نوروپات�ی اتون�وم ب�ا درگی�ری سیس�تم 
ادراری-تناسلی: 

نوروپاتی اتونوم سیستم ادراری-تناسلی، تظاهرات 
متفاوت��ی ایجاد خواهد نم��ود. اختالل عملکرد مثانه، 
انزال پس گرد، اختالل نعوظ و دیس��پارونی )نزدیکی 
دردناک(، از جمله تظاهرات نوروپاتی اتونوم ادراری-

تناسلی هس��تند. این عالیم می تواند تا 50 درصد در 
بیماران وجود داش��ته باشد. اختالل نعوظ در بیماران 
نیز می تواند با بروز بیماری های قلبی-عروقی همراه 
باشد. بر اساس تقس��یم بندی انجمن دیابت امریکا، 
نوروپاتی اتونوم ادراری-تناس��لی به س��ه دسته کلی 
اختالالت مثانه، اختالالت جنسی مردان و اختالالت 
جنس��ی زنان تقسیم بندی می شود. عالیم اختالالت 
مثانه ش��امل تک��رر ادرار، ش��ب ادراری، اختالل در 

خروج ادرار و بی اختیاری ادراری  می باشند. 

 سایر تظاهرات نوروپاتی اتونوم:
نوروپات��ی اتون��وم می تواند اختالالت��ی در انطباق 
مردمک چش��م نیز ایجاد کند. ای��ن افراد معموال در 
تاریکی انطباق خوبی نخواهند داش��ت و با مشکالتی 

نظیر سختی رانندگی در شب روبه رو هستند. 
عالوه برای��ن، نوروپات��ی اتونوم می توان��د منجر به 
تغییراتی در سیس��تم نورواندوکرین شود و با کاهش 
تولید هورمون گلوکاگون و اپی نفرین، توانایی فرد در 
مقابل هیپوگلیسمی را کاهش داده و بنابراین افراد را 

در معرض خطر هیپوگلیسمی شدید قرار دهد. 
در مجم��وع می ت��وان نتیجه گرفت ک��ه نوروپاتی 
اتون��وم می تواند تظاهرات مختلف��ی را در ارگان های 

] د کت�ر س�ارا صداق�ت /  پزش��ک عموم��ی، مدی��ر علمی انجم��ن دیاب��ت گابریک [
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مختلف به همراه داش��ته باش��د و تشخیص دقیق و 
ب��ه موقع و درمان آن می تواند منجر به بهبود کیفیت 

زندگی افراد دیابتی شود. 

 نقش تغذیه در نوروپاتی: 
بر اس��اس گایدالین های در نظر گرفته شده برای 
درم��ان نوروپاتی دیابت، کنت��رل قند خون و اصالح 
ش��یوه زندگی مهمتری��ن فاکتورهایی اس��ت که در 
بهب��ود عالئم نوروپاتی دیابت نق��ش دارد. همچنین 
فعالیت بدنی ج��زء عوامل موثر برای بهبود نوروپاتی 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. ع��دم فعالیت بدنی، یک 
وضعیت پیش التهابی در نظر گرفته ش��ده اس��ت که 
باع��ث افزایش میزان در گ��ردش مارکرهای التهابی 
نظیر TNFα و CRP می گردد. این ش��رایط التهابی 
ب��ا افزایش بیش��تر مقاومت انس��ولین و عدم کنترل 
قن��د خون در ارتباط اس��ت. در مطالعات نش��ان داده 
ش��ده اس��ت که تمرینات هوازی به ص��ورت حداقل 
4 س��اعت در هفته با ماکزیمم ضربان قلب 50-85 
درصد، می تواند منجر به جلوگیری و همچنین بهبود 
نوروپاتی دیابت گردد. عالوه برای��ن، کارآزمایی های 
بالینی محدودی درب��اره اثرات مکمل های غذایی در 
بهبود نوروپاتی دیابت انجام ش��ده است که در ادامه 
برخ��ی از این مکمل های غذایی و اثرات آنها ش��رح 

داده خواهد شد. 
 آلفالیپوئی�ک اس�ید: ای��ن ماده مغ��ذی، به طور 
گسترده برای درمان نوروپاتی دیابت در اروپا استفاده 
می گردد. درمان با آلفالیپوئیک اس��ید، موجب کاهش 
اس��ترس اکسیداتیو و مارکرهای پیش التهابی شده و 
می تواند عملکرد اندوتلیال را در بیماران دیابت بهبود 
بخش��د. در مطالعات انجام شده، تزریق داخل وریدی 
این م��اده موج��ب کاه��ش درد در نوروپاتی دیابت 
ش��ده و همچنین مصرف خوراکی آن موجب کاهش 

چندین مارکر و نشانه نوروپاتی دیابت می گردد.
 اس�تیل-ال کارنیتین: این م��اده نیز یک مکمل 
رژیمی موثر در نوروپاتی دیابت است. این ماده برای 
عملک��رد نرمال میتوکندری حیات��ی بوده و مطالعات 
نشان داده اند که میزان آن در دیابت کاهش می یابد. 
اس��تیل-ال کارنیتین می تواند میزان عملکرد فاکتور 
رش��د عصبی را بهبود بخش��یده و بازسازی اعصاب 
محیط��ی و فعالی��ت عصب��ی را در مدل های حیوانی 
افزای��ش ده��د. در برخ��ی مطالعات، افزای��ش تعداد 
فیبره��ای عصبی و تش��کیل دوب��اره فیبر عصبی به 

دنبال مصرف این مکمل مشاهده شده است. 
 اسیدهای چرب امگا3: اسیدهای چرب ضروری 
فراهم ش��ده توس��ط رژیم ب��رای تش��کیل میلین و 
عملک��رد آن ضروری اس��ت. در مطالعات کارآزمایی 
بالینی، اس��یدهای چرب امگا3 اثر محافظتی در برابر 
نوروپاتی دیابت نش��ان داده ان��د. در مطالعات دیگر، 
گامالینولئیک اس��ید که یک اسید چرب امگا6 است، 
موجب بهب��ود عالئم در بیماران مبت��ال به نوروپاتی 
دیابت گردید؛ اگرچه این پاس��خ در بیماران با کنترل 
دیابت بهتر و هموگلوبین ای وان سی پایین تر، بیشتر 

بود. گامالینولئیک اس��ید و لینولئیک اس��ید، ترکیبات 
ضروری غالف میلین و غشاهای سلول های عصبی 
هس��تند. در اف��راد مبتال به دیابت، اولی��ن مرحله در 
متابولیسم لینولئیک اسید برای تشکیل گامالینولئیک 
اسید دچار نقص می ش��ود. بنابراین، این نتایج تاکید 
می کند این عقیده را که یک فاکتور مش��ارکت کننده 
در نوروپاتی دیاب��ت، کاهش متابولیت های لینولئیک 
اس��ید اس��ت. در برخی مطالعات نیز نش��ان داده شد 
که گامالینولئیک اس��ید موجب تشکیل دوباره غالف 

میلین می گردد. 
 کورکومی�ن: یک فنول طبیعی که کورکومینوئید 
غالب در ریش��ه زردچوبه می باشد. کورکومین به طور 
گس��ترده برای بهبود درد استفاده می گردد. مطالعات 
نش��ان داده ان��د ک��ه کورکومی��ن می تواند اس��ترس 
اکسیداتیو، درد و التهاب را کاهش داده و دارای اثرات 
محافظت کننده عصبی است. اگرچه مطالعات انسانی 
درباره اثرات کورکومین در بهبود دردهای نوروپاتیک 
محدود است، اما یک مطالعه بزرگ کارآزمایی بالینی 
نشان داده است که کورکومین می تواند موجب بهبود 

درد در این بیماران گردد. 
 ویتامین د3: مطالعات مختلف نش��ان داده است 
که کمبود ویتامین د3، یک فاکتور خطر مستقل برای 
نوروپاتی دیابت است. س��یتوکین های پیش التهابی، 
تصور می ش��ود که نقش مهم��ی در پاتوژنز نوروپاتی 
دیابت ب��ازی می کنند. 25 هیدروکس��ی ویتامین د3 
می توان��د مدیاتورهای التهابی مانند اینترلوکین 13 و 
17 را در دیاب��ت تنظیم نموده و نقش موثر در بهبود 
نوروپاتی داشته باش��د. در مطالعات کارآزمایی بالینی 
نیز نش��ان داده ش��ده اس��ت که دریافت ویتامین د3 
می تواند می��زان درد را در بیماران مبتال به نوروپاتی 

دیابت بهبود بخشد. 
 ویتامی�ن ب1: بیماران مبتال به دیابت، به دلیل 

افزایش کلیرنس کلیوی مس��تعد کمبود ویتامین ب1 
می باش��ند. بنفوتیامین، یکی از مش��تقات محلول در 
چربی ویتامین ب1 )تیامین( است که زیست دسترسی 
باالتری نس��بت به فرم های محل��ول دارد. مطالعات 
نشان داده اس��ت که بنفوتیامین می تواند مارکرهای 
نقص عملکرد اندوتلیال، اس��ترس اکس��یداتیو و نیز 
محصوالت انتهایی گلیکوزیالس��یون پیشرفته را در 
افراد مبتال به دیابت کاهش دهد. همچنین، به دنبال 
مصرف این ماده نیز بهبود عالئم خصوصا بهبود درد 

در نوروپاتی دیابت مشاهده شده است. 
 ویتامی�ن ب12: متی��ل کوباالمین، یک آنالوگ 
ویتامی��ن ب12 یا کوباالمین اس��ت ک��ه برای حفظ 
سیس��تم عصبی محیطی ضروری است. کوباالمین، 
ی��ک کوفاکت��ور مه��م متی��ل تتراهیدروف��والت-

هموسیستئین متیل ترانسفراز است که هموسیستئین 
را ب��ه متیونین تبدی��ل کرده و متیونین در بیوس��نتز 
لس��یتین درگیر اس��ت. لس��یتین برای میلینه شدن و 
بازس��ازی عصبی ضروری اس��ت. مطالعات نش��ان 
داده اند که متیل کوباالمین می تواند بازسازی عصبی 
را بع��د از آس��یب عصبی بهبود بخش��د. در مطالعات 
کارآزمایی بالینی نیز نشان داده شده است که دریافت 
متی��ل کوباالمین می تواند موج��ب بهبود قابل توجه 
در عالئ��م نوروپاتی دیابت نظیر بی حس��ی، کرامپ، 

خستگی، ضعف و عالئم اوتونومیک گردد. 
ویتامی�ن ب6: در مطالعات نش��ان داده ش��ده است 
که کمبود ویتامین ب6 می تواند منجر به مش��کالت 
نورولوژی��ک نظی��ر نوروپاتی دیابت گ��ردد. بنابراین 
دریافت مکمل ب6 می تواند در بهبود عالئم نوروپاتی 

موثر باشد. 

 کوآنزی�م کیوت�ن: کوآنزیم کیوت��ن یک حامل 
الکترون در زنجیره تنفس��ی است که موجب افزایش 
تش��کیل انرژی در فرم ATP و نی��ز افزایش فعالیت 
آنتی اکسیدانی میتوکندری می شود. کیوتن به عنوان 
یک آنتی اکس��یدان لیپوفیلیک بالقوه عمل کرده که 
موج��ب برداش��ت رادیکال ه��ای آزاد و جلوگیری از 
پراکسیداسیون لیپید می گردد. همچنین، کیوتن قادر 
به تش��کیل دوباره و بازگرداندن آنتی اکس��یدان های 
دیگر مانند ویتامین ای و اس��ید آسکوربیک بوده که 
موجب جلوگیری از مرگ س��لول خواهد ش��د. با در 
نظر گرفتن این ویژگی ها، کیوتن می تواند اس��ترس 
اکسیداتیو را کاهش و عملکرد میتوکندری را افزایش 
ده��د. بنابراین به عن��وان یک عامل موث��ر در بهبود 

نوروپاتی دیابت در نظر گرفته شده است.  

از آنجائیکه نوروپاتی اتونوم می تواند 
نم�وده  درگی�ر  را  مختل�ف  ارگان ه�ای 
و معم�وال ب�ه تدری�ج ایج�اد می ش�ود، 
می تواند تا مدت ها تش�خیص داده نشده 
و بر اس�اس ارگانی که درگیر کرده است، 
می توان�د طیف وس�یعی از عالیم ش�امل 
عالی�م قلبی-عروقی، گوارش�ی، ادراری-
تناسلی، س�ودوموتور و نورواندوکرین 

را ایجاد نماید. 
نی�ز  و  قندخ�ون  نامناس�ب  کنت�رل 
فاکتوره�ای خطر قلبی-عروقی، در ایجاد 
نوروپات�ی اتون�وم نق�ش دارن�د. ب�روز 
نوروپات�ی دیابت�ی، با کنترل نامناس�ب 
قندخ�ون، ب�اال ب�ودن تری گلیس�رید، باال 
ب�ودن ش�اخص ت�وده بدن�ی، اس�تعمال 

دخانیات و پرفشاری خون همراه است.

مکمل های غذایی
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جینسنگ یکی از گیاهان طب سنتی چین است که 
امروزه مطالعات علمی گسترده ای درباره اثربخشی آن 
صورت گرفته اس��ت. اگرچه جینسنگ دارای چندین 
گ���ونه می ب���اش��د، اما گون�����ه قرمز آفریقائی و 
ک���ره ای )panax ginseng( و جینسنگ امریکائی 
)panax quinquefolius( گس��ترده ترین گونه های 

جینسنگ می باشند.
عص��اره ریش��ه جینس��نگ ح��اوی س��اپونین ها و 
گلیکوزیدهای تری ترپنوئی��دی بوده که به مجموعه 
آنها جینس��نوزید گفته می شود که دارای خصوصیات 
آنتی اکس��یدانی، ضدپیری، ضدسرطانی و ضدالتهابی 
می باشند. به واس��طه این خصوصیات، اثرات درمانی 
مختلفی برای جینسنگ در نظر گرفته شده است که 

در ادامه به شرح آنها می پردازیم: 
 بهبود اختالالت جنس�ی: از میان مکمل های 
رایج که می توانند عملکرد جنس��ی را بهبود بخشند، 
جینسنگ به نظر می رسد که یکی از جذاب ترین موارد 
است. جینسنگ برای قرن ها به عنوان افزایش دهنده 
قدرت جنسی و جلوگیری کننده از اختالالت جنسی، 

تولیدکننده انرژی در بدن و نیز به منظور 
برانگیختگی جنسی، بهبود میل جنسی 
و تحری��ک ق��وای جنس��ی اس��تفاده 
می گردد. ترکیب اصلی در جینس��نگ، 
جینسنوزیدها )جینس��نوزید Rg1( بوده 
که ب��ا الق��ای فعالیت نیتریک اکس��اید 
س��نتاز اندوتلیال، موجب افزایش تولید 
نیتریک اکس��اید و در نتیجه گشاد شدن 
عروق، ریلکس ش��دن عضالت، داخل 
ش��دن خون به اجس��ام غاری، افزایش 
می��ل و عملک��رد جنس��ی و در نهایت 
نع��وظ می گردد. چندین مطالعه نش��ان 
داده ان��د که جینس��نگ و عص��اره آن 
ب��رای درم��ان اخت��الل نع��وظ کاربرد 
دارن��د. بااین ح��ال، در ای��ن مطالع��ات 
ذکر شده اس��ت که جینسنگ می تواند 
تنها اخت��الل نعوظ خفیف تا متوس��ط 
را بهبود بخش��د. همچنین، جینس��نگ 
به واس��طه اثرات مثبت روی سیس��تم 
عصب��ی مرکزی می توان��د باعث بهبود 
تمای��ل و رضای��ت جنس��ی ش��ود. از 
آنجاییک��ه میزان تستوس��ترون به طور 
قوی با میزان میل جنسی مرتبط است، 
جینسنوزید Rg1 موجب افزایش میزان 
تستوس��ترون و بهبود عملکرد جنس��ی 

می گردد. عالوه برای��ن، از آنجائیکه فاکتورهای خطر 
قلبی-عروقی نظیر فشارخون، باال بودن قند و چربی 
خون در ایجاد نقص عملکرد جنس��ی موثر هس��تند، 
جینسنگ با داشتن اثرات مفید در بهبود این فاکتورها 

می تواند در بهبود عملکرد جنسی موثر باشد. 
 کنترل اس�ترس و افس�ردگی: تحت ش��رایط 
اس��ترس، بدن هورمون ها و س��یتوکین های التهابی را 
ترشح کرده و استرس مزمن می تواند منجر به اضطراب، 
افس��ردگی و مش��کالت دیگر گردد. مطالعات نش��ان 
داده اس��ت که جینس��نگ یک تنظیم کننده اس��ترس 
بوده و می تواند پاس��خ بدن به استرس را توسط تنظیم 
مح��ور هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال بهبود بخش��د. 
عالوه براین، جینسنگ با کاهش و سرکوب استرس که 
علت عمده افسردگی است، می تواند در بهبود افسردگی 
نیز موثر باش��د. همچنین در بهبود م��ود )خلق و خو( و 

افزایش تولید انرژی در بدن نقش دارد.
 بهبود حافظه: عصاره ریشه جینسنگ می تواند 
موجب افزایش برداش��ت کولین در سیس��تم عصبی 
مرکزی، رهایی استیل کولین در هیپوکمپ، بازسازی 

نورون های آس��یب دیده در مغ��ز، محافظت در برابر 
اث��رات نوروتوکس��یک ناش��ی از پپتی��د آمیلوئید بتا 
)مارکر آلزایم��ر( در بافت مغز، افزایش تکثیر و تمایز 
سلول های پیش ساز عصبی، افزایش جریان خون مغز 
و نیز افزایش عملکرد شناختی و تقویت حافظه  شود. 
 اث�ر محافظت قلب و گش�ادکنندگی عروق: 
ترکیبات جینسنوزید به واسطه بهبود فاکتورهای خطر 
CVD مانند حساسیت انسولین و عملکرد اندوتلیال، 
موجب س��المت و بهب��ود عملکرد قلب می ش��وند. 
همچنین، جینسنوزیدهای نوع Rg3 دارای بیشترین 
خاصیت گشادکنندگی عروق بوده و از طریق افزایش 
س��نتز نیتریک اکس��اید موجب گشاد ش��دن عروق 

می شوند.  
 اث�ر کاهش قن�د خ�ون: مطالع��ات حیوانی و 
انسانی مختلفی نشان داده است که عصاره جینسنگ 
می تواند اثرات هیپوگلیس��میک یا پایین  آورندگی قند 
خون داش��ته باش��د. در مطالعات کارآزمایی بالینی بر 
روی بیم��اران مبتال ب��ه دیابت نوع2، عصاره ریش��ه 
جینسنگ به واسطه افزایش حساسیت انسولین، ترشح 
انس��ولین، کاهش جذب کربوهیدرات در 
روده، افزایش برداش��ت گلوکز توس��ط 
آدیپوس��یت ها و ی��ا عض��الت، افزایش 
عملکرد س��لول های بت��ای پانکراس و 
نیز تنظیم ترش��ح انس��ولین و باند شدن 
آن به رسپتورهایش، موجب کنترل قند 
خون در بیم��اران مبتال به دیابت نوع 2 
می گردد. در برخی مطالعات نش��ان داده 
شده است که جینسنوزید Rb2 می تواند 
فعالیت گلوکوکیناز و فسفوفروکتوکیناز2 
که آنزیم های محدود کننده در گلیکولیز 
هستند را افزایش داده و در مقابل، فعالیت 
گلوکز 6 فسفاتاز که آنزیم محدود کننده 

گلوکونئوژنز می باشد را کاهش دهد. 

• Han Seok Choi, Sunmi Kim, 
Min Jung Kim. Efficacy and 
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and placebo-
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Res 42 (2018) 9097.
• Francesca Borrelli1, Cristiano 
Colalto2, Domenico V. Delfino. 
Herbal Dietary Supplements for 
Erectile Dysfunction: A System-
atic Review and Meta-Analysis. 
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نگرشی علمی بر روغن های گیاهی 
موثر در محصوالت آرایشی

قدم��ت اس��تفاده از روغن های گیاه��ی به منظور 
مص��ارف آرایش��ی و دارویی بس��یار طوالنی بوده و 
اثرات س��ودمند فیزیولوژیک آنها اثبات ش��ده است. 
به عنوان مثال، روغن های گیاهی می توانند پوششی 
محافظتی روی پوس��ت ایجاد کنند و به پوست این 
قابلی��ت را می دهن��د که مرطوب بمان��د و منجر به 
 )TEWL( کاهش مقدار از دست دادن آب از درم یا
Trans Epidermal Water Loss ش��وند. به ط��ور 
سنتی، محصوالت موضعی زیستی دسترسی بیشتری 
در پوس��ت و محل مصرف نس��بت به اثر سیستمیک 
دارند. با وجود اینکه تری گلیس��رید نمی تواند به عمق 
اس��تراتوم کورنئ��وم )SC( نفوذ کند، گلیس��رول نقش 
موثری در هیدراتاسیون SC دارد. اسیدهای چرب آزاد  
به خصوص اسیدهای چرب تک غیراشباع مانند اولئیک 
اس��ید می تواند سد پوس��ت را مختل کرده و به عنوان 
یک عامل افزاینده نفوذپذیری پوست عمل کند. سایر 
ترکیبات مانند ساختارهای فنولی و توکوفرول ها دارای 
اثرات آنتی اکسیدانی هستند که فرایندهای فیزیولوژیک 
نظیر هموس��تاز س��د پوس��تی، التهاب و بهبود زخم را 
می توانند تنظیم کنند. نتایج مطالعات نش��ان می دهند 
ک��ه با مصرف روغن های گیاه��ی به صورت موضعی 
بر روی قس��مت های بدون موی پوس��ت بدن موش،
sodium  dl-α-tocopheryl-6-O-phosphate  که

 E ویتامی��ن  آب  در  محل��ول  مش��تق  ی��ک 
α-tocopherol می باش��د، س��نتز س��رامید و بی��ان 
transglutaminase1, cytokeratin ژن های نشانه 
involucrin, loricrin10 را افزایش داد. فسفولیپیدها، 
دیگر ترکیبات موجود در روغن های گیاهی می باشند 
ک��ه به لیپیده��ای الیه بیرونی SC متصل ش��ده و 
نفوذپذیری پوس��ت را افزایش می دهند. بااین وجود، 
بدون در نظر گرفتن افزایش قدرت نفوذ به اپی درم، 
مصرف موضع��ی روغن های گیاهی ب��ا ایجاد الیه 
محاف��ظ می تواند جل��وی تبخیر آب را از SC گرفته 

و تکثیر س��لول های کراتینوس��یت را تنظیم نمایند. 
با وجود راه های متفاوتی که برای تهیه روغن های 
گیاهی وجود دارد، روغن های گیاهی به دس��ت آمده 
از طریق پرس س��رد، مغذی تر از روغن های فراوری 
شده می باش��ند. زیرا در فرایند پرس سرد، حرارت یا 

تیمار شیمیایی که می تواند منجر به تغییر ساختاری و 
اثر درمانی روغن شود، وجود ندارد. 

همانطور که اش��اره ش��د، روغن های گیاهی حاوی 
ترکیبات متفاوتی می باش��ند ش��امل: تری گلیسریدها، 
اسیدهای چرب آزاد )روغن های گیاهی بر اساس مقدار 
تری گلیسریدها و اسیدهای چرب آزاد نظیر اسیدهای 
چرب اش��باع بدون شاخه و اسیدهای چرب غیر اشباع 
متنوع می باشند(، توکوفرول ها، استرول ها، استانول ها، 
فس��فولیپیدها، وکس ها، اسکوالن ها و ترکیبات فنولی. 
ای��ن ترکیبات متن��وع در مصرف موضع��ی، منجر به 
اث��رات فیزیولوژیک متف��اوت در پوس��ت )مانند مانع 
پوستی، برطرف نمودن التهاب، بروز اثر آنتی اکسیدانی، 

تحریک تکثیر و ترمیم زخم( می شوند.

 
در مطالعات متعدد گزارش ش��ده اس��ت که مصرف 
موضعی اس��یدهای چرب اش��باع  و اس��یدهای چرب 
چن��د غیر اش��باع  در داوطلبان س��الم، منجر به تغییر 
در TEWL و پاس��خ التهابی پوس��ت ش��ده است. از 
آنجایی ک��ه ترکیب��ات و غلظت این اس��یدهای چرب 
اش��باع و چند غیراش��باع در محصوالت موضعی مهم 
هستند، مشخص نمودن آنها در هر نوع از روغن های 
گیاهی ضروری می باشد. به خصوص، اسیدهای چرب 
چندغیر اشباع، اثرات فیزیولوژیک متفاوتی در مصرف 
موضعی بروز می دهند. به عنوان مثال، لینولئیک اس��ید 
نقش مس��تقیمی در یکپارچگی سد نفوذپذیری پوست 
(13-HODE) ،دارد. بیشترین متابولیت لینولئیک اسید
ک��ه  ب��وده   13-hydroxyoctadecadienoic acid
دارای اثر آنتی پرولیفراتیو می باشد. همچنین، مطالعات 
نش��ان داده اند ک��ه اولئیک اس��ید بیش��تر از ترکیب 
اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع می تواند نفوذپزیری 
پوس��ت را افزایش دهد. عالوه براین، غلظت اسیدهای 
چرب نظیر اولئیک اسید با لحاظ کردن تری گلیسریدها 
با فعالیت سد پوس��تی )TEWL( در ارتباط می باشند. 
این نس��بت، اثرات متقابل بی��ن مولکولی با لیپیدهای 
SC و گس��ترش نف��وذ آنه��ا را در اپی درم مش��خص 
می کند. همچنین، اس��یدهای چرب چن��د ظرفیتی و 

تک ظرفیتی می توانند به عنوان واس��طه های لیپیدی 
یا در فرم فس��فولیپیدهایی که در غش��ا س��لول لنگر 
انداخته ان��د، اثر ضد التهابی از خود بروز دهند. مصرف 
 )w-6( لینولئیک اسید ،)w-3( موضعی لینولنیک اسید
 w-9 منجر به بهبود زخم شده و )w-9( و اولئیک اسید
در مقایس��ه با w-3 و  w-6 توانایی تسریع بهبود زخم 
بیش��تری دارد. در حقیقت، w-9 تولید نیتریک اکساید 
را به ص��ورت قوی تری در محل زخ��م مهار می کند. 
ویژگی غیرصابونی ب��ودن روغن های گیاهی، در بروز 
اثر درمانی آنها اثر بس��زایی دارد. به عالوه روغن های 
گیاهی دارای ترکیبات آنتی اکسیدان قوی می باشند که 
همانطور که گفته شد، ناش��ی از حضور توکوفرول ها، 
کاروتنوئیده��ا، تری ترپن ها، فالونوئیدها و اس��یدهای 
فنولی این روغن ها بوده که بر علیه  استرس اکسیداتیو 

اثر می کنند.

ویژگ��ی دیگ��ر روغن های گیاهی، آنت��ی باکتریال 
بودن آنهاس��ت که ناش��ی از حضور اسیدهای چرب 
اش��باع به خصوص لوریک اس��ید می باش��د. روغن 
نارگیل و هس��ته خرما بیش��ترین مقدار لوریک اسید 
را دارا ب��وده که به همین دلیل ب��ا اثر آنتی باکتریایی 

شناخته می شوند.
در مجموع به نظر می رسد که وجود ترکیبات مغذی 
متعدد در روغن های گیاهی باعث بروز اثرات درمانی 
و آرایش��ی آنها ش��ده و وج��ود آنه��ا در محصوالت 

آرایشی- بهداشتی ضروری به نظر می رسد.

• de Freitas Cuba L, Braga Filho A, Cherubini 
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application of Aloe vera and vitamin E on
induced ulcers on the tongue of rats subjected to
radiation: clinical and histological
evaluation. Supportive Care in Cancer. 2016 Jun 
1;24(6):2557-64.
• Sample A, He YY. Mechanisms and
prevention of UV-induced melanoma.
Photodermatology, photoimmunology &
photomedicine. 2018 Jan;34(1):13-24.
• Michniak-Kohn B, Leonardi GR. An overview 
about oxidation in clinical practice of skin
aging. Anais brasileiros de dermatologia. 2017 
Jun;92(3): 367-74.

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

آرایشی- بهداشتی
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ب��وده  کاال  ماده غذای��ی، چهره  بسته بندی  امروزه 
در  مي باشد.  محصول  با  مشتری  ارتباط  اولین  و 
صنعت غذا، بسته بندی یکي از عوامل موثر در حفظ 
صنایع  عصرحاضر،  در  است.  غذا  ایمني  و  کیفیت 
قدرتمند شده  تکنولوژی  به یک  تبدیل  بندی  بسته 

است تا بتوان با بسته بندی علمي، فعالیت 
باکتری ها و عوامل فساد مواد غذایي را به 
نوآوری  مهمترین  ام��روزه  رساند.  حداقل 
بسته بندی  غذا،  بسته بندی  صنعت  در 
زیادی  کاربرد  نانوتکنولوژی،  اس��ت.  نانو 
در صنعت م��واد غذای��ی نظی��ر نگهداری 
مواد غذای��ی، بهبود طعم و رنگ، سالمت 
فرایندهای  و  غذا  تولید  بسته بندی،  غذا، 
ویژه ای  توجه  این رو،  از  و  داشت��ه  غذایي 
کاربرد  اهمیت  است.  شده  مبحث  این  به 
موادغذایي،  بسته بندی  در  نانوتکنولوژی 

پایداری  افزایش  گازها،  خروج  و  ورود  از  ممانعت 
مختلف  بسته بندی های  در  حرارتي  و  رطوبتي 
پنیر،  شده،  پروسس  نظیرگوشت های  موادغذایي 
شیریني جات، غالت و فراورده های لبني مي باشد. از 
جمله نانو ذراتي که به طور عمده در صنعت بسته  بندی 
اکسید  ذرات  نانو  مي گردد،  استفاده  موادغذایي 
سیلیک��ون و اکسید نقره ب��وده که عالوه بر خواص 
بازدارندگي در برابر اکسیژن و دی اکسیدکربن و نی��ز 
بهبود خواص مکانیکي بسته بندی، دارای فعالیت ضد 

باکتریایي نیز مي باشند.
در سال های اخیر، برنامه های کاربردی مختلفی از 
فناوری نانو برروی بسته بندی موادغذایي انجام شده 
و بزرگترین شرکت های موادغذایي در زمینه استفاده 
از فن��اوری نانو در غذا یا موادغذایي بسته بندی شده، 

فعالیت گسترده ای انجام داده اند. 

نان��و تکنولوژی، توانمن��دی تولید م��واد، ابزارها و 
سیستم ه��ای جدید و با در دس��ت گرفتن کنترل در 
سط��ح مولکولی و اتم��ی و استفاده از خ��واص آنها 
درمقی��اس نانو می باش��د. از تعریف ف��وق بر می آید 

ک��ه نانو تکنول��وژی تنها ی��ک رشته نیس��ت، بلکه 
رویکرد جدیدی در تمام رشته هاست. نانو تکنولوژی، 
کاربردهای��ی را در حوزه های مختل��ف از جمله غذا، 
دارو، تشخیص پزشکی، بیوتکنولوژی تا الکترونیک، 
کامپیوت��ر، ارتباط��ات، حم��ل ونقل، ان��رژی، محیط 

زیست، هوا و فضا دارد. 

 تکنولوژی نانو در بسته بندی:
فناوری  از  استفاده  با  هوشمند  بسته بندی  سیستم 
نانو به طور خالصه به شکل زیر تعریف مي شود که 
اوال دارای قابلیت شناسایي واکنشهای ساده غذایي 
داخل بسته بندی ب��وده که مي تواند این واکنش ها را 
از طریق تغییراتي نظی��ر تغییر رنگ، درج��ه حرارت و 
انتشار سطوح مختلف نور برای مصرف کننده مشخص 
نماید )به عبارت��ی می توانند نسبت به شرایط محیطی 
پاس��خ داده، خ��ود را ترمیم نم��وده و مصرف کننده را 
نسب��ت به آلودگی یا حض��ور پاتوژن آگ��اه نمایند( و 
ثانی��ا از طریق ترکیبات هوشمندی که به شکل نانو 
مفید  عمر  افزایش  باعث  است،  رفته  کار  به  آن  در 
ماده غذایي بسته بندی شده گ��ردد. بسته بندی ه��ای 
هوشمند در صنایع غذای��ی، به محض شروع فساد در 
ماده غذای��ی داخل بسته، از خود م��اده نگهدارنده آزاد 
نم��وده و تغیی��رات دمایی، ترشح رطوب��ت و مایعات 
را از م��اده غذایی داخ��ل بسته تشخی��ص داده و به 
مصرف کننده اع��الم می نمایند. بنابرای��ن، اهمیت و 
ضرورت بسته بن��دی نوین مواد غذایی شامل افزایش 
مدت ماندگاری محصوالت غذایي و نیز کاهش حجم 
مصرف سالیانه ظروف پالستیکي اس��ت ک��ه مصرف 
انسان  برای محیط زیست و سالمتي  آن مشکالتي 
و حیوان ایجاد می نمای��د. طبق آمار موجود، سالیانه 
حدود صد میلیون تن پالستیک درسطح جهان تولید 
بسته بندی  صنایع  در  آن  عمده  مصرف  که  مي شود 
مي باشد. بررسی ه��ای انج��ام شده نش��ان می دهند 
ک��ه علت کاهش عمر نگهداری محصوالت غذایي 

مي توان��د ناشی از پیری در اثر تجمع گاز اتیلن و عدم 
فساد  محصول،  اطراف  مرورگازهای  و  عبور  کنترل 
حاصل از فعالیت میکروارگانیسم های مختلف، فعالیت 
باشن��د.  تغییرات شیمیایي  نی��ز  و  موجود  آنزیم های 
شرکت کداک از بسته بندی اکتیو که اکسیژن را برای 
حفظ کیفیت و تازگی غذا جذب می کند، استفاده کرده 
است. همچنین، شرک��ت کرافت از بسته بندی حاوی 
سنسور به نام Electronic Tongue استفاده می کند. 
این بسته بن��دی تا حد PPT (part per trillion)  را 
شناسایی و از تغییرات رنگ و آغاز فساد، مصرف کننده 

را آگاه می سازد.
بنابرای��ن می ت��وان گف��ت تکنولوژی نانو، کاربرد 
مرتبط  مواد  بهبود  تولید،  فراین��د  در  گسترده ای 
ایمني  بهبود  موادغذایي،  کیفیت  و  تازگي  غذا،   با 
نهایت  در  و  ظاهر  و  بافت  طعم،  اصالح  محصول، 
افزایش جذب مواد مغذی ارایه می نمای��د. 
در  ميتواند  نانو  فنآوری  همچنی��ن، 
نفوذ  به  مقاومت  افزایش  مانند  مواردی 
دیواره  ویژگيهای  افزایش  پوششها،  در 
)مکانیکي، حرارتي، شیمیایي و میکروبي(، 
گسترش  گرما،  برابر  در  مقاومت  افزایش 
ضد  سطوح  و  فعال  ضدمیکروبهای 
مالي  چشماندازهای  باشد.  کارساز  قارچ 
فنآورینانو، صنایع بستهبندی را پر رونق 
نشان ميدهن��د. سهم بازار این صنعت، در 
حال حاضر حدود 1/1 میلیارد دالر است و پیشبیني 
ميشود در سال های آینده به 7/3 میلیارد دالر آمریکا 
برسد. طی گزارش های موجود، آمریکا برای این امر 
در سال ه��ای 2005-2008 ، حدود 3/7 بیلیون دالر 

اختصاص داده است.
 با این وجود، صنعت بستهبندی نانو از آنچه پیشبیني 
شده بود فرات��ر رفته و نشانههای تکامل آن به خوبي 

بس�ته بندی های نانو
در صنایع غ�ذایي

و عل��وم  مهندس��ی  دکت��رای   / کریم�ی  سوس�ن  د کت�ر   [
] غذای��ی  م��واد  تکنول��وژی  گرای��ش  غذای��ی  صنای��ع 

از  یکي  بسته بندی  غذا،  صنعت  در 
عوامل موثر در حفظ کیفیت و ایمني غذا 
است. ام�روزه،صنایع بسته بندی تبدیل 
است  شده  قدرتمند  تکنولوژی  یک  به 
فعالیت  علمي،  بسته بندی  با  بتوان  تا 
غذایي  مواد  فساد  عوامل  و  باکتری ه�ا 
نوآوری  مهمترین  رساند.  حداقل  به  را 
بسته بندی  غذا،  بسته بندی  صنعت  در 
نانو اس�ت. اهمیت کاربرد نانوتکنولوژی 
از  ممانعت  موادغذایي،  بسته بندی  در 
پایداری  افزایش  گازها،  خروج  و  ورود 
بسته بندی های  در  حرارتي  و  رطوبتي 
نظیرگوشت های  موادغذایي  مختلف 
پروسس شده، پنیر، شیریني جات، غالت 

و فراورده های لبني مي باشد.

صنایع غذایی
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 Frost and Sullivan پیداست. تحقیقات سازمان مالي
نشان داد که عالقه مشتریان به مواد غذایي سالم و تازه 
در بستهبندیهای مناسب، موجب پیشرفت این صنعت 
شده است. به طور کلی، این بسته بندی ها را مي توان به 

دو دسته مختلف تقسیم نمود:
دسته اول، بسته بندی های فعال که حاوی موادی 
با عملکردی خاص هستند؛ شبیه به بسته بندی هایي 
که از ورود اکسیژن و فساد غذا جلوگیری مي کنند. 
به  که  است  هوشمند  بندی های  بسته  دوم،  دسته 
تغییرات محیط واکنش نشان مي دهند مانند شناسایي 
پاتوژن ها. برای مثال در حال حاضر، برخي شرکت ها 
در ظروف بسته بندی مقوایي از مواد نان��و استفاده 
مبتني  نان��و شامل چسب هایي  م��واد  این  مي کنند. 
تجدیدپذیر  منابع  از  که  است  نشاسته  ذرات  نانو  بر 
نفتي  مواد  بر  مبتني  چسب های  جایگزین  و  تهیه 
شده اند. همچنین در ظروف بسته بندی مقوایي، مواد 
الکل  ونیل  پلي  و  استات  وینیل  پلي  جایگزین  نانو 
مي گردن��د. از دیگر نمونه های کاربرد فناوری نانو در 
صنایع بسته بندی، می ت��وان به استفاده از بطری های 
پالستیکي ساخته شده از مواد نانوکامپوزیت و استفاده 
که  ضدباکتری  و  قارچ  ضد  پالستیکي  الیه های  از 
نمود.  اشاره  هستند  نیز  بیشتری  عمر  طول  دارای 
نانوذرات با چسبندگ��ی خاص خود قادرند به صورت 
برگشت پذیر به برخی از انواع باکتری ها متصل شده و 
مان��ع آلوده کردن  شوند. از نانو کامپوزیت ها، می توان 
نان��و کامپوزیت تشکیل ش��ده از نشاسته سیب زمینی 
و کلسی��م کربنات را بیان کرد. ای��ن نانو کامپوزیت، 
مقاوم��ت خوبی به حرارت داشته، سبک بوده و برای 
بسته بن��دی مواد غذایی استف��اده می شود. خاک های 
کریستال��ی طبیعی مانن��د مواد آتشفشان��ی به عنوان 
یک م��اده افزودنی در تولی��د کامپوزیت ها بوده و به 
میزان 3-5% در تهیه نانو کامپوزیت ها از آنها استفاده 
می شود. آن ها دارای خواص ممانعت کنندگی بهتر در 
برابر اکسیژن، دی اکسید کرب��ن، رطوبت و مواد فرار 
ب��وده که این خ��واص برای بسته بن��دی مواد غذایی 
بسی��ار مفید اس��ت و زم��ان ماندگ��اری موادغذایی 
مانن��د گوشت ه��ای فرآیندش��ده، پنی��ر، آرد قنادی، 
غالت و غذاه��ای کنسرو ش��ده را افزایش می دهد. 
بنابراین می توان گف��ت دست کاری پلیمرهای غذا و 

مجموعه ه��ای پلیمری، موجب بهب��ود کیفیت غذا و 
سالمتی می گردد. 

ب��ه ط��ور خالص��ه از کاربرد های نان��و در صنعت 
بسته بندی می توان به موارد زیر اشاره نمود:  

  فرآین��د تولید پالستیک آنت��ی باکتریال برای 
ظ��روف نوشیدنی و غذایی با استفاده از نانو پودرهای 

آنتی باکتریایی
  فیلم ه��ای مورد استفاده ب��رای مواد غذایی که 
  ppm 1000حداق��ل یک الیه کوپلی آمیدی از 10 تا

نانو مواد پخش شده داشته اشد
  ظروف غذا و نوشیدنی خود سرد کن

     )Self-cooling(؛
  م��واد پل��ی الفین ک��ه از تلفی��ق ذرات نانو فاز 
تشکی��ل شده اس��ت. مثال بارز، بست��ه بندی لمینت 
برای مواد سیال مانند شیر و آب میوه است که دارای 
ی��ک الیه پلی الفین تشکیل ش��ده از ذرات رسی در 

اندازه نانو با خاصیت مقاوم به گاز می باشد

  از کاربرده��ای دیگ��ر نان��و در صنع��ت غ��ذا، 
برچسب گذاری و پایش مواد غذایی است. به گونه ای 
برچسب ه��ا طراحی شده اند ک��ه از فاصله بسیار دور 
قابل اسکن ب��وده و صندوق دار در فروشگاه می تواند 
در ی��ک لحظه تمام خرید مشت��ری و تاریخ مصرف 

محصوالت را کنترل نماید.

Nano Food غذاهای نانو 
از دیگ��ر کاربرده��ای نان��و تکنولو  ��ژی در صنایع 
غذایی، غذاهای مولکولی است . برپایه پیشرفت هایی 
ک��ه در چندین س��ال آینده این عل��م خواهد داشت، 
نان��و ربات ها قادر خواهند بود که از کربن، هیدروژن، 
اکسیژن موج��ود در آب یا هوا برای انسان غذا تولید 
کنند. به گونه ای که دیگ��ر برای تولید غذا نیازی به 
مزارع کشاورزی و دامپ��روری نخواهد بود. غذاهای 
مولکول��ی می توانند در داخل گردش خون به حرکت 
درآم��ده و ع��روق را از بقای��ای چربی پ��اک کرده و 
پاتوژن ه��ا را بکشن��د. همچنی��ن، برخ��ی شرکت ها 
غذاه��ای هوشمندی را طراح��ی کرده اند که با توجه 
به شخصیت مصرف کننده، رنگ، طعم و مواد مغذی 
آن را تغیی��ر می دهد. مهندس��ی مولکولی قادر است 
ک��ه رشد را ب��دون محدودیت خ��اک، مزرعه، دانه و 
کشاورزی انجام دهد و دنیای بدون قحطی را فراهم 
نماید. نانو ماشین ه��ا می توانند مقدار نامحدودی غذا 
را از طریق سنتز در سطح  اتمی ایجاد و گرسنگی را 
از بین ببرند. تولید غذا در سطح مولکولی بیشتر یک 
هدف جاه طلبانه نانو تکنولوژی است و آنها مدعی اند 
که راندمان کشاورزی باال رفته، محتوای مواد مغذی 

غذاها زیاد شده و عوامل آلرژی زا حذف می گردد. 
در مجموع می توان گف��ت  فرصت های روشنی از 
نانوتکنول��وژی در صنعت غذا وج��ود دارد. .برخی از 
کاربرده��ای پیش بین��ی شده م��ا را سریعتر به هدف 
می رسان��د. اگرچه با پیشرفت عل��وم در ابتدا، نوآوری 
تکنولوژیکی را نمی توان پیش بینی کرد، اما درصنعت 
فعل��ی نقطه عطف��ی محسوب می گ��ردد و می توان 
امیدوار بود که با پیشرفت در نانوتکنولوژی، می توان 
توانایی ه��ای جدیدی را فرا گرفت و اهداف خاصی را 
دنبال نم��ود. نانوتکنولوژی بی��ش از 135 کاربرد در 
صنع��ت غذا داشته و این مقدار همچنان رو به فزونی 
اس��ت. اما این سوال مطرح اس��ت که آیا صنعت غذا 
می تواند از پیشرفت علم مواد، نهایت استفاده را برده 
و به تمامی اهداف بیان شده برسد یا خیر؟ آیا افزودن 

نانو مواد به غذا، سالمتی را تهدید می کند یا خیر؟ 
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متاسفانه، شایعات زیادی در حوزه تغذیه و مواد غذایی 
وجود دارد که با وج��ود فضاهای مجازی، این شایعات  
گسترش یافته و ممکن است این شایعات موجب گردد 
مردم از رژی��م غذایی خاصی تبعیت کرده و مشکالتی 
ب��رای آنها ایج��اد شود. در ادامه به ش��رح برخی از این 

شایعات می پردازیم تا سطح آگاهی مردم بیشتر شود. 

 مص�رف دان�ه بذر کت�ان به تنهای�ی باعث 
چربی سوزی و کاهش وزن می شود.

تاکن��ون هیچ مطالعه علمی ثاب��ت نکرده است که 
مصرف ب��ذر کتان به تنهایی، موج��ب کاهش وزن، 
چربی سوزی  و یا کاه��ش اشتها می گردد. بذر کتان 
ح��اوی چربی غیراشباع و اسیدهای چرب امگا3 بوده 
و نیز دارای مقادیر زیادی فیبر محلول و غیر محلول 
و ویتامین E می باشد. مطالعات فراوانی نشان داده اند 
ک��ه مصرف بذر کت��ان به هم��راه رژیم های کاهش 
وزن، در کاه��ش شاخص های التهاب��ی، روماتیسمی 
و بیماری ه��ای قلبی-عروقی می تواند موثر باشد. در 
حالیکه، تفسیر ای��ن مطلب به صورت اثربخشی دانه 

کتان در کاهش وزن کامال نادرست است.

 انواع�ی از رژیم های خ�اص باعث چاقی یا 
الغری بخش مورد نظر بدن می شود.

ب��ه صراحت می توان گفت که تا بحال هیچ دارو یا 
روشی، برای چاقی ی��ا الغری بخش خاصی از بدن 
اب��داع نشده اس��ت. بطور طبیعی، هیچ م��اده غذایی 
خاص��ی باعث تاثی��ر ویژه بر بخش خاص��ی از بدن 
نمی ش��ود و این موضوع ادعایی بیش نیست. توضیح 
این نکته ضروری بنظر می رسد که رژیم های غذایی 
به صورت هوشمندانه عمل نمی کنند. در واقع ژنتیک 
ب��دن هر فرد، موجب ایجاد ساخت��ار بدنی خاص آن 
فرد می ش��ود. بنابراین، در واقع چربی یک قسمت از 
بدن قابل جایگزینی با قسمت دیگر نیست. به همین 
دلیل در افرادی که رژیم کاهش وزن رعایت می کنند، 
الغری در تمام قسمت های بدن از جمله صورت رخ 
می ده��د. در مورد داروه��ا و کپسول های چاق کننده 
صورت نیز می توان به این نکته اشاره کرد که معموال 
این کپسول ها حاوی ترکیباتی از مخمر، ویتامین ها و 
مواد معدنی و عموما سیپروهپتادین و گاها" استرویید 
و کورتون می باشن��د که باعث نگهداری آب در بدن 
ب��ه ویژه صورت و افزای��ش سنتز چربی در تمام بدن 

از جمله صورت می شوند. درحالیکه، مصرف کورتون 
باعث کاهش مقاومت بدن، پوکی استخوان و ..... در 

بدن می گردد. 
اصوال در اث��ر اضافه وزن، چرب��ی در قسمت های 
خاصی از از بدن ذخیره می شود و تنها راه تغییر حجم 
چربی ه��ا در مناطق خاصی از ب��دن، اصالح عادات 
غذای��ی غلط و داشتن یک سبک زندگی سالم همراه 
با فعالیت بدنی و ورزش مناسب می باشد که این امر، 

مستلزم زمان خواهد بود.

 مصرف زی�اد روغن زیتون بدلیل دارا بودن 
خواص معجزه آسا، هیج ضرری ندارد.

یکی از روغن های پیشنهادی برای مصرف، روغن 
زیتون استان��دارد می باشد. منتهی نباید فراموش کرد 
ک��ه همه انواع روغن های خوراک��ی به ازای هر گرم 
از آنه��ا، 9  کیلوکالری انرژی تولید می کنند و روغن 
زیت��ون نیز در این موضوع مستثن��ی نیست. بنابراین 
می��زان مصرف آن به وی��ژه زمانی که ف��رد در حال 
رعایت رژی��م کاهش وزن اس��ت، کامال محدودیت 
داشت��ه و باید طب��ق نظر متخص��ص تغذیه مصرف 
گردد. بااینحال، ن��وع اسیدهای چرب موجود در این 
روغن و خ��واص بیوشیمیایی آن، موجب برتری این 
روغن نسبت به روغن های دیگر می شود؛ این روغن 
دارای اسیده��ای چرب با یک باند دوگانه )منو( است 
ک��ه باعث ساختار بیوشیمیایی بهتر این روغن نسبت 
به روغن های جامد می گردد. از طرفی، روغن زیتون 
به دلیل دارا بودن آنتی اکسیدان هایی مانند پلی فنل ها 
و فالونوییدها موجب کاهش پراکسیداسیون چربی ها 
در ب��دن و در نتیج��ه کاهش است��رس اکسیداتیو و 
حفاظت بدن از آسیب رادیکال های آزاد می گردد که 
متعاقب آن، موجب حفاظت بدن در برابر بیماری های 

قلبی-عروقی، سرطان و ... می شود.

 رژیم موز باعث کاهش وزن سریع می شود.
واقعیت این است که در این رژیم، توصیه به مصرف 
3 تا 5 موز در طول روز همراه با 3 تا 4 لیوان شیر کم 
چرب شده است؛ ولی افرادی که به شیر حساسیت یا 
عدم تحم��ل دارند، می توانند ماست را جایگزین شیر 
نمایند. ادعای این رژیم کاهش 4 کیلوگرم در عرض 
سه روز می باشد. آنچه که به لحاظ علمی مسلم است 
ای��ن است که م��وز از میوه ه��ای پرپتاسیم محسوب 

ش��ده و دارای ویتامین B6 نیز می باش��د. این میوه، 
دارای مق��دار زیادی کربوهیدرات است که به سرعت 
متابولیزه ش��ده و در بدن مورد استفاده قرار می گیرد. 
کالری دریافتی حاصل از یک عدد موز متوسط حدود 
120 کیلوکال��ری اس��ت؛ یعنی نسبت ب��ه یک واحد 
می��وه، دارای کالری بیشتری می باشد. بنابراین مقدار 
ای��ن میوه در رژیم عادی باید کنترل گردد که در غیر 
اینصورت، موجب افزایش وزن نیز می شود. این نکته 
قاب��ل توجه است که دریافت ان��رژی حاصل از رژیم 
غذایی و انرژی مصرفی روزانه دارای اهمیت است و 
توازن این دو موجب  حفظ وزن می شود. عدم توازن 
ای��ن دو، می تواند وزن را به سمت کاهش یا افزایش 
س��وق دهد. بنابراین کاهش کالری دریافتی روزانه با 
کم کردن تنوع گروه های غذایی، مشابه آنچه که در 
این رژیم غذایی ادعا می شود، به سبب گنجاندن این 
می��وه در رژیم غذایی نیست؛ بلکه به دلیل کم کردن 

انرژی حاصل از رژیم روزانه می باشد.

از طرفی ب��ا توجه به عدد اندیکس گالیسمی موز، 
مص��رف زیاد این میوه ریسک ابتال به بیماری دیابت 
ن��وع دو، بیماری ه��ای قلبی عروق��ی و چاقی را نیز 
می تواند افزایش دهد. با این وصف، اگرچه موز حاوی 
مقادیر زیادی ریزمغذی ه��ای مفید می باشد، ولی به 
ط��ور قطع شامل همه ریز مغذی هایی که می توان از 
طریق مواد غذایی متنوع دریافت نمود، نخواهد بود. 
در مجموع باید یادآور شد که تنوع در برنامه غذایی 
همیشه مورد توجه متخصصین تغذیه می باشد. تعادل 
ریز مغذی ها نیز در بدن دارای اهمیت است و دریافت 
بی��ش از حد برخ��ی از آنها مانند پتاسی��م که در موز 
قاب��ل مالحظه اس��ت، می تواند منجر ب��ه یبوست یا 

بیماری های دیگر شود.
توجه داشته باشید که کاهش وزن های غیر متعارف 
و زیاد از حد مجاز علمی، به طور مسلم به دلیل کاهش 
چربی ب��دن نخواهد بود؛ بلکه ای��ن کاهش وزن های 
بی��ش از حد در زمان کوت��اه، می تواند ناشی از کاهش 
آب بدن باشد که طی زمان کوتاهی به طور قطع قابل 
برگشت می باشد. این نکته را نیز همیشه در نظر داشته 
باشید که کاهش وزن بیشتر از 3 تا 5 کیلوگرم در ماه 
مجاز نب��وده و بنابراین توصیه نمی گردد. کاهش وزن 
خیلی زیاد در طی مدت زمان کوتاه می تواند خطر ابتال 

به سنگ کیسه صفرا نیز افزایش دهد. 

] ته��ران  دانشگ��اه  تغذی��ه  دانشک��ده  پژوه��ش  کارشن��اس  تغذی��ه-  دکت��رای  دانشج��وی   / چم�ری  مری�م   [
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بی شک هم��ه ما در زندگی رژی��م گرفتن را تجربه 
کرده ایم. انسان ها همیشه به دنبال زیبایی ظاهری بوده 
و تمایل دارند که اندامی متناسب داشته باشند. هر روز 
صبح ک��ه از خوب بیدار می شون��د، ناخودآگاه در آینه 
تصوی��ری را می بینند که شاید خوشایند نباشد. همین 
مسال��ه موجب می گ��ردد که روز را ب��ا استرس شروع 
ک��رده و چند ساعتی ذهنشان درگیر شود. اما متاسفانه 
موق��ع صرف غذا، همه چیز را فراموش کرده و به خود 
قول می دهند که از ف��ردا رژیم گرفتن را شروع کنند. 
ای��ن داستان ادامه داشته؛ ف��ردا و فردا و فرداها می آید 
و هن��وز به دنبال غذایی هستن��د که آنها را الغر کند. 
خوشبختان��ه، مطالعات متعددی درب��اره اضافه وزن و 
چاقی صورت گرفته و اگرچ��ه ژنتیک یکی از عوامل 
ایجاد چاق��ی است، اما نقطه مشت��رک اشاره شده در 
تمامی مطالعات این است ک��ه رفتارهای بد تغذیه ای 
و شیوه زندگی نامناسب علت اصلی عدم تناسب وزن 
است. بنابراین اولین راهکار پیشنهاد شده برای درمان 
اضاف��ه وزن و چاقی، اصالح ع��ادات بدغذایی و شیوه 

زندگی است که در ادامه به شرح آنها می پردازیم:

 نوش�یدن آب: اولی��ن جزء رژی��م کاهش وزن، 
نوشی��دن 8 تا 10 لیوان آب اس��ت. اگر در طی رژیم 
گرفتن آب به اندازه کافی مصرف نشود، کاهش وزن 
ب��ه دلیل از دست دادن آب بوده است نه بافت چربی. 
دریاف��ت آب کافی موجب هضم بهت��ر غذا، طراوت 
پوست، دفع سموم و رفع یبوست، هیدراته نگه داشتن 
بدن، کاهش دریافت نوشیدنی ه��ای کالری دار نظیر 
آبمی��وه و نوشابه، سوخت و ساز بهتر و کاهش دریافت 

اضافی غذاها می شود. 

 کاه�ش دریافت نمک: اگرچ��ه با شنیدن نمک، 
ناخودآگاه یاد فشارخون و بیماری های قلبی می افتیم، 

ام��ا نمک یک��ی از عوامل ایجادکنن��ده چاقی است. 
سدیم موجب احتباس آب در بدن، احاطه سلول های 
چربی توسط آب و مستحکم ت��ر شدن آنها، مقاومت 
انسولی��ن و تجمع چرب��ی در ناحیه شک��م، افزایش 
دف��ع ادراری کلسیم و در نتیجه  کاهش کلسیم بدن 
شده ک��ه تولید سیتوکین های التهابی را افزایش داده 
و منج��ر به مقاومت انسولی��ن، تجمع چربی بیشتر و 

تسهیل روند اضافه وزن و چاقی خواهد شد. 

 حذف ش�کر پنه�ان: متاسفانه بسی��اری از مواد 
خوراک��ی مصرفی در ط��ی روز حاوی شک��ر پنهان 
هستند. شکر پنهان یعن��ی دریافت غیرمستقیم شکر 
و یا جایگزین ه��ای شکر که ممکن است به نام های 
دیگر در م��واد غذایی استفاده ش��ود نظیر مالت جو، 
مالت��وز، ساکاروز، م��الس، شربت این��ورت، عصاره 
ج��و، شکر قه��وه ای، مالتودکسترین، عص��اره مالت، 
شرب��ت فروکت��وز، شربت غلی��ظ میوه ه��ا. بنابراین، 
خواندن برچسب تغذی��ه ای روی محصوالت غذایی 
حائز اهمی��ت می باشد. مهمتری��ن خوراکی هایی که 
دارای شک��ر پنهان هستن��د شامل نوشاب��ه، دلستر، 
آب میوه های صنعتی، نسک��اه آماده، کوکی ها، انواع 
بیسکویت، ن��ان سفید، نان سوخ��اری، باگت، سس 
کچاپ، ماس��ت میوه ای، ژله، غ��الت آماده صبحانه 
غیررژیمی، کره بادام زمینی غیررژیمی. مقادیر باالی 
قند و خصوصا فروکتوز موجب باال رفتن تری گلیسرید 
خ��ون، تولید چربی در بدن، مقاومت انسولین و چاقی 

شکمی خواهد شد. 

 دریاف�ت صبحان�ه کامل: یک��ی از عوامل اصلی 
ب��رای کنترل اشته��ا، دریافت صبحان��ه کامل است. 
متاسفانه بسیاری از افرادیکه رژیم می گیرند، صبحانه 
را حذف می کنن��د. حذف صبحانه و تحمل گرسنگی 

شدید، موجب تشدید اشتها شده و کنترل دریافت غذا 
از دس��ت فرد خارج می شود. خ��وردن صبحانه کامل 
و پخ��ش متعادل مواد غذایی در بی��ن تمام وعده ها، 
موج��ب جلوگیری از پرخ��وری در طی روز شده و به 
تنظی��م متابولیسم و سوخت و ساز بدن کمک می کند. 
ی��ک صبحانه سال��م و مناسب بایست��ی حاوی مواد 
پروتئینی )پنیرهای با پروتئین باال و چربی کم، سفیده 
تخم م��رغ، حبوبات، شیر کم چرب(، غالت سبوس دار 
)نان های سبوس دار و ی��ا جو پرک شده(، سبزیجات 
به عنوان منب��ع فیبر و چربی های مفید )گردو، کنجد، 

کره بادام زمینی بدون شکر( باشد. 
 فعالیت بدنی: یکی از عوامل اصلی برای کاهش 
وزن، تع��ادل بی��ن ان��رژی دریافتی از غ��ذا و انرژی 
مصرف شده در بدن است. متاسفانه زندگی ماشینی و 
فعالیت طوالنی پشت میز و کامپیوتر می تواند موجب 
بسیاری از بیماری ها و چاقی شکمی گردد. مطالعات 
نشان داده اند که رژیم بدون فعالیت بدنی و یا فعالیت 
ب��دون رژیم تاثی��ر بسزایی در کاه��ش وزن ندارند. 
فعالیت بدن��ی موجب باالبردن انگیزه برای پیروی از 
رژی��م غذایی، افزایش متابولیسم و سوخت و ساز بدن، 
کاهش مارکرهای التهابی، کاهش استرس و افزایش 
اعتماد به نفس خواهد شد. مطالعات نشان داده اند که 
280 ت��ا 300 دقیقه فعالیت بدنی در طی هفته، برای 
رسیدن به کاهش وزن و نیز 4 ساعت در هفته برای 
حف��ظ وزن کاهش یافته الزم است. نکته قابل توجه 
ای��ن است که فعالیت های روزان��ه نظیر کار منزل یا 

ادراه ورزش محسوب نمی شود. 
 ترک غذا خ�وردن جلوی تلویزی�ون: غذاخوردن 
در مکان ه��ای نامناس��ب، یکی دیگ��ر از علت های 
مهم چاقی و اضافه وزن است. عدم تمرکز در هنگام 
غذاخوردن، موجب اضاف��ه دریافت کالری و انتخاب 
غذاهای نامناسب خواهد شد. زیرا فرد درک مناسبی 
از می��زان غذای مصرفی، طعم و م��زه غذا نداشته و 

] رژیم د رمان��ی  و  تغذی��ه  متخص��ص    / نیک ع�زم  اطه�اری  س�میه  د کت�ر   [

اصالح عادات بد تغذیه ای تا تناسب اندام 

خوشبختانه، مطالعات متعددی درباره 
اضاف�ه وزن و چاق�ی ص�ورت گرفت�ه و 
اگرچه ژنتیک یک�ی از عوامل ایجاد چاقی 
اس�ت، اما نقطه مش�ترک اش�اره شده در 
تمامی مطالعات این است که رفتارهای بد 
تغذیه ای و شی�وه زندگی نامناسب علت 
اصلی ع�دم تناسب وزن اس�ت. بنابراین 
اولین راهکار پیش�نهاد شده برای درمان 
ع�ادات  اص�الح  چاق�ی،  و  وزن  اضاف�ه 

بدغذایی و شیوه زندگی است.

بهداشت- سالمت
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بنابرای��ن غذای دریافتی او افزای��ش می یابد. به نظر 
می رس��د که تماش��ای تلویزیون موقع غ��ذا خوردن، 
احساس رضایت فرد را از غذا کاهش می دهد. همین 
اتفاق در هنگام عصبانی��ت نیز رخ می دهد. در زمان 
عصبانی��ت، مغز دقیق��ا درگیر ح��ل و فصل موضوع 
دیگ��ری است و موجب می شود ف��رد درکی از غذا و 

طعم آن نداشته باشد. 

 دریاف�ت مقادیر کافی حبوب�ات: مطالعات نشان 
داده اند مصرف حبوب��ات به عنوان یک وعده غذایی، 
موج��ب کاهش 12 درص��د کالری در وع��ده بعدی 
می شود. حبوبات فیبر محلول بسیار باالیی داشته که 
به راحتی حجم مع��ده را پر نموده و موجب احساس 
سی��ری طوالنی مدت می گردد. ب��رای قابلیت هضم 
بهت��ر، حبوب��ات را 48 ساعت قب��ل از مصرف خیس 
نمایید. زیرا فرایند جذب آب توسط دانه های حبوبات 
موجب هیدرولیز بیشت��ر پروتئین حبوبات در دستگاه 
گ��وارش می ش��ود. همچنین، موجب ح��ذف سموم 
مض��ر حبوبات ش��ده و زم��ان پخ��ت آن را کاهش 
می ده��د. کربوهیدرات موج��ود در حبوبات، از دسته 
کربوهیدرات های پیچیده بوده که دیرتر آزاد می شود؛ 
به عبارتی، اندیکس گلیسمی پایین تر داشته و بنابراین 
دیرتر گرسن��ه می شویم. چربی حبوب��ات نیز حداقل 
ب��وده و در مقابل دارای مقادی��ر باالی آنتی اکسیدان 
نظیر فالوونوئیده��ا و ایزوفالون ها می باشد. دریافت 
حبوب��ات موجب افزایش رشد باکتری های مفید روده 
از جمل��ه پروبیوتیک ه��ا شده که ب��ا داشتن خاصیت 
آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی موجب تنظیم متابولیسم 
بدن خواهند شد. نتای��ج مطالعات اخیر نشان داده اند 
که مصرف حبوبات به ویژه ان��واع لوبیا مانند لوبیای 
سیاه منجر به کاه��ش وزن، دور کمر، چربی خون و 
فشارخون و نیز پیشگیری و کنترل دیابت خواهد شد. 

 نظ�م در غذا خ�وردن: متاسفانه زندگی مدرن و 
صنعت��ی ام��روز موجب شده است که اف��راد به دلیل 
مشغله زیاد نظم در برنامه غذایی نداشته، سر ساعت 
غذا نخورند، بعضی وعده های غذایی را حذف نمایند. 
عدم نظم در غذا خوردن موجب  افزایش ریزه خواری 

و دریاف��ت خوراکی های��ی می شود ک��ه در حجم کم 
کال��ری باالیی دارند. بر اساس مطالعات اخیر نه تنها 
می��زان غذای مصرفی، بلکه زمان غذا خوردن نیز در 
برنامه کاهش وزن مهم اس��ت. هرچه برنامه غذایی 
منظم ت��ر باش��د، ریتم شبانه روزی ب��دن منظم تر کار 

کرده و سوخت و ساز بدن بهتر انجام می شود.
 مص�رف میان وعده: متاسفان��ه خیلی از افراد به 
دلیل مشغله زیاد، ساعت های طوالنی گرسنه مانده و 
تا وعده بعدی چیزی نمی خورند که منجر به افزایش 
کال��ری دریافتی آنها به هنگ��ام دریافت وعده اصلی 
و در نتیج��ه تشدید اضاف��ه وزن و چاقی خواهد شد. 
خ��وردن میان وعده در فاصله بی��ن وعده های اصلی 
بخش��ی از معده را پر نموده، ایج��اد احساس سیری 
ک��رده که همین مانع از پرخ��وری برای وعده اصلی 

بعدی خواهد شد. 

 خری�د آگاهان�ه: شاید به نظر عجی��ب بیاید، اما 
یک��ی از فاکتورهای محیط��ی موثر در ایجاد چاقی و 
اضاف��ه وزن، خری��د کردن ناآگاهانه اس��ت. با مدرن 
ش��دن جوامع و تاسیس فروشگاه ه��ای بزرگ خرید، 
فرهنگ خریدکردن به ط��ور چشمگیری تغییر کرده 
اس��ت. افرادی که مشکل چاق��ی و اضافه وزن دارند 
همیشه از این قضیه شکایت دارند که چرا نمی توانند 
از خ��وردن خوراکی های شیری��ن و چرب در منزل یا 
محل کار خود اجتناب کنند. اگر بخواهیم این مساله را 
ریشه یاب��ی کنیم، واقعیت این است که اصال چرا این 
خوراکی ها خریداری شده که به راحتی قابل دسترس 
باشن��د. بنابرای��ن در نظر داشته باشی��د که در هنگام 
گرسنگی خرید نکنید؛ زیرا در آن لحظه مغز آنقدر در 
شرایط سختی است ک��ه شما را به سمت خرید مواد 
غیرضروری هدایت می کند؛ هم��واره از روی لیست 
خرید کنید که در نتیجه مجبور می شوید در فروشگاه 

دنبال موادی بگردید که لیست نموده اید.

 ح�ذف چربی ه�ای اش�باع و تران�س: متاسفانه 
دریافت ب��االی چربی های اشباع و ترانس نظیر کره، 
خام��ه، سرشیر، روغ��ن حیوانی، دنب��ه، کره گیاهی یا 
مارگارین، سس مایون��ز و ... با بسیاری از بیماری ها 

مانند مقاومت انسولین، چاقی شکم، دیابت، سرطان، 
ناراحت��ی قلبی-عروقی و ... ارتباط دارند. زیرا موجب 
فعالسازی ژن های چاقی، افزایش فرایندهای التهابی 
در بدن و نی��ز از بین رفتن باکتری ه��ای مفید روده 

می شوند که بر متابولیسم بدن اثر منفی دارند. 
 ترک اس�ترس: یک��ی از فاکتوره��ای محیطی 
موثر دیگ��ر بر اضافه وزن و چاقی، استرس است که 
خیل��ی از افراد با آن درگیر هستند. متاسفانه در زمان 
استرس، فرد ناخودآگاه خوراکی های نامناسب انتخاب 
می کند. استرس باعث ب��اال رفتن کورتیزل شده که 
موجب افزایش اشتها و ذخیره سازی چربی، کندشدن 
سوخت و ساز بدن، افزای��ش تداخل با چرخه خواب و 
در نتیج��ه خستگی شده که در نتیجه موجب افزایش 

دریافت مواد قندی خواهد شد. 
 تنظی�م خ�واب: کمبود خواب موج��ب افزایش 
اشته��ا و در نتیجه افزایش دریاف��ت کالری می شود. 
همچنین، دی��ر خوابیدن و بهم خ��وردن ریتم شبانه 
روزی باع��ث افزایش هورمون گرلی��ن و یا هورمون 
افزایش اشتها می گ��ردد. عالوه براین، خواب نامنظم 
موج��ب افزایش سطح کورتیزول و در نتیجه افزایش 

تولید چربی در بدن خواهد شد.

 انتخ�اب ظ�روف کوچک: ظرف س��رو غذا بسیار 
مه��م اس��ت. هنگامیکه یک بشقاب ب��زرگ را برای 
غ��ذا خوردن  انتخاب می کنیم، مسلما مقدار بیشتری 
غ��ذا می ریزیم که برابر است با دریافت کالری بیشتر 
و اضاف��ه وزن. طبق تحقیقات انج��ام شده، انتخاب 
ظرف ه��ای بزرگت��ر برای غ��ذا موج��ب افزایش 16 
درصد دریافت کالری می شود. زمانیکه بشقاب بزرگ 
انتخ��اب می کنی��م از نظر ذهنی، باع��ث می شود که 
غذای شما کمتر از آن چیزی باشد که به نظر می آید 
و مغز فک��ر می کند شما به ان��دازه کافی نخورده اید. 
در نتیجه مجب��ور هستید ظرف را پرکرده و یا دوباره 
غذا بکشی��د. در مقابل، انتخاب ظروف کوچک برای 
غذا خوردن موجب می ش��ود که فرد فکر کند غذای 
بیشت��ری در ظرفش است و در نتیج��ه بدون اینکه 
احس��اس گرسنگ��ی کند غ��ذای کمت��ری مصرف 

می نماید.   

بهداشت- سالمت


