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نقش عمده رژيم غذايی در ريکاوری بعد از تمرينات، بازسازی ذخاير گليکوژن عضالت و کبد، بهبود سازگاری های تمرين و به 
تبع آن افزايش عملکرد ورزشی می باشد. هر ورزشکار با توجه به رشته ورزشی و ويژگی های تمرينی و عملکردی مورد نياز در 
رشته حرفه ای خود و همچنين شرايط ترکيب بدنی مانند ميزان بافت عضالنی و بافت چربی، بايستی رژيم غذايی ويژه ای داشته 
و تجويز و زمانبندی مصرف مکمل ها تحت نظر کارشناس يا متخصص تغذيه انجام پذيرد. جذابيت در تبليغات و يا بزرگنمايی 
اثرات مکمل ها باعث شده است که ورزشکاران تمايل زيادی به مصرف خودسرانه مکمل ها که متاسفانه خيلی از آنها نيز دارای 
عوارض جانبی می باشند، نشان دهند. مطالعاتی که در کشور به انجام رسيده حاکی از آن است که بيشترين مکمل های مصرفی 
در ايران، کراتين، مکمل های پروتئينی و نيز مولتی ويتامين ها بوده اند. اين درحالی اس��ت که نياز عمده ورزش��کاران، به منابع 

کربوهيدراتی و تامين سوخت می باشد. 
علی اسدی

صفحه 7    

هپاتیتویروسی"سی"
ويروس هپاتيت »س��ي«، در س��لول هاي کبد زندگي کرده و موجب التهاب کبد )هپاتيت(، س��يروز )تنبلي کبد(، سرطان کبد و 
نارسايي کبد مي شود. متاسفانه بسياري از بيماران تا زمانيکه دچار آسيب کبدي نشوند، از بيماري خود بي اطالع هستند. شايع ترين 
راه انتقال، استفاده از سرنگ ها يا ديگر وسايلی است که جهت تزريق داروها و مواد غيرمجاز به صورت مشترک به کار مي روند. 
ساير موارد شامل خالکوبي، حجامت، تاتو کردن، سوراخ کردن گوش، خدمات پزشکي و دندانپزشکي در محل هاي نامطمئن و با 
وسايل آلوده، دريافت خون يا عضو اهدائي آلوده قبل از سال 1375، تماس افراد يا پزشکان و کارکنان مراکز بهداشتي- درماني 
با خون فرد آلوده به ويروس، انتقال از مادر آلوده به هپاتيت »سي« به نوزادش در حين زايمان )موارد نادر(.  بااينحال، ويروس از 

طريق بغل کردن، بوسيدن، سرفه يا عطسه کردن، آب يا غذاي مشترک و نيز شيردهي انتقال نمی يابد. د کتر سيد  مويد  علويان
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 هپاتيت سی چيست؟
هپاتي��ت ک��ه از نظر لغوي ب��ه معناي 
التهاب کبد است در اثر عفونت با ويروس 
هپاتي��ت »س��ي« رخ داده و نيز می تواند 
توسط انواع داروها، ويروس هاي مختلف، 
بيماري ه��اي خ��ود ايمن��ي و ژنتيک��ي 
پديد  آي��د. ويروس هپاتيت »س��ي«، در 
س��لول هاي کبد زندگي ک��رده و موجب 
التهاب کبد )هپاتيت(، سيروز )تنبلي کبد(، 
س��رطان کبد و نارس��ايي کبد مي ش��ود. 
متأسفانه بس��ياري از بيماران تا زماني که 
دچار آسيب کبدي نشوند، از بيماري خود 
بي اطالع هستند. بالفاصله پس از ابتال به 

ويروس هپاتيت »سي«، فرد وارد مرحله کوتاه مدت 
و ابتدايي بيماري شده که در بعضي افراد ممکن است 
پ��س از اين مرحله، ويروس هپاتيت »س��ي« به طور 
دائم از بدن پاک ش��ده و هرگز مش��کل کبدي پديد 
نياي��د. اما در ح��دود 85 درصد موارد، اف��راد وارد فاز 

پيشرفته و طوالني مدت بيماري مي شوند.

 امکان انتقال هپاتيت »سي« در چه مواردي 
است؟

ش��ايع ترين راه انتقال، استفاده از سرنگ ها يا ديگر 
وسايلی است که جهت تزريق داروها و مواد غيرمجاز 
ب��ه صورت مش��ترک ب��ه کار مي روند. س��اير موارد 
ش��امل خالکوبي، حجامت، تاتو کردن، سوراخ کردن 
گوش، خدمات پزش��کي و دندانپزشکي در محل هاي 
نامطمئن و با وس��ايل آلوده، درياف��ت خون يا عضو 
اهدائ��ي آلوده قبل از س��ال 1375، تم��اس افراد يا 
پزشکان و کارکنان مراکز بهداشتي- درماني با خون 
ف��رد آلوده به ويروس، انتقال از مادر آلوده به هپاتيت 
»س��ي« به نوزادش در حي��ن زايمان )م��وارد نادر(. 
بااينح��ال، وي��روس از طريق بغل کردن، بوس��يدن، 
س��رفه يا عطس��ه کردن، آب يا غذاي مشترک و نيز 
شيردهي انتقال نمی يابد. ويروس هپاتيت »سي« در 
محيط خارج بدن و درون خون خش��ک ش��ده نيز به 
مدت سه ماه زنده مي ماند، ولي با جوشاندن در 100 

درجه سانتي گراد و به مدت 5 دقيقه از بين مي رود.

 آيا ممکن اس�ت فردي هم هپاتيت »سي« 
داشته باشد و هم »بي«؟

با توجه به راه هاي مشترک انتقال اين دو ويروس، 
پاس��خ مثبت است. اغلب کساني که آلودگي به هر دو 

وي��روس را دارند، معتادان تزريقي هس��تند. بنابراين 
بررسي از نظر عفونت HIV نيز مهم است.

 آي�ا واکس�ني ب�راي جلوگي�ري از انتق�ال 
هپاتيت »سي« وجود دارد؟

تاکنون واکس��ني ساخته نشده اس��ت که بتواند در 
برابر ويروس هپاتيت »سي« مصونيت ايجاد کند.

 آيا ويروس هپاتيت »س�ي« از راه جنس�ي 
منتقل مي شود؟

ويروس هپاتيت »بي« بيش��تر از هپاتيت »س��ي« 
از راه تماس جنس��ي منتقل مي ش��ود. موارد هپاتيت 
»س��ي« ناشي از تماس جنس��ي، غالبا در افرادي که 
شرکاي جنسي متعددي دارند، ديده مي شود. با توجه 
به ش��باهت راه هاي انتقال هپاتي��ت و ويروس ايدز، 
بس��ياري از مبتاليان به وي��روس ايدز بطور همزمان 
به ويروس هپاتيت »بي« و »س��ي« نيز آلوده اند که 
اين امر موجب تش��ديد عالئم و مشکالت بيماران و 

کوتاه تر شدن عمر آنان مي گردد.

 اگر لباس کسي آغشته به خون بيمار مبتال 
به هپاتيت »بي« يا »سي« شود، چه اقداماتي بايد 

انجام داد؟
در صورتي که لباس يا هر شيئي ديگر به خون فرد 

آلوده آغش��ته شود، در ابتدا بايد خون 
را با آب س��رد در حاليکه دس��تکش 
به دس��ت اس��ت کاماًل شست. چون 
ويروس در خون خش��ک ش��ده هم 
تا مدتي باقي مي ماند. س��پس با دو 
روش مي توان وس��يله را ضدعفوني 
کرد: استفاده از مواد ضدعفوني کننده 
مانن��د مايع��ات س��فيد کننده و مواد 
کل��ردار ب��ه م��دت 20 دقيق��ه و نيز 

جوشاندن به مدت 20 تا 30 دقيقه.

ب�ه  مبتالي�ان  ب�راي  آي�ا   
هپاتيت»س�ي« محدوديتي از نظر 

ازدواج وجود دارد؟
يک��ي از راه هاي انتقال هپاتيت »س��ي«، مي تواند 
انتقال از راه تماس جنس��ي با فرد آلوده باش��د، ولي 
ش��انس اين انتقال بس��يار پايين است؛ بطوري که در 
اغلب موارد، هپاتيت »سي« از همسر به طرف مقابل 
منتقل نمي شود. بنابراين فرد آلوده به هپاتيت »سي« 
مي تواند با رعايت توصيه های بهداشتی و مشورت با 

پزشک معالج خود ازدواج کرده و بچه دار شود.

 عالئم و نشانه های هپاتيت »سي«
دو ن��وع هپاتي��ت »س��ي« وج��ود دارد: ن��وع اول 
هپاتيت »س��ي« حاد ناميده شده و به معناي عفونت 
کوتاه مدت است. عالئم اين مرحله، شبيه آنفوالنزاي 
خفيف اس��ت. ن��وع دوم که هپاتيت »س��ي« مزمن 
ناميده مي ش��ود به اين معناس��ت که ف��رد به نوعي 
عفونت جدي تر و طوالني مدت مبتال شده است. اکثر 
بيم��اران وارد مرحله مزمن مي ش��وند، ولي همچنان 
ب��دون عالم��ت باق��ي مي مانند. به همي��ن علت در 
بس��ياري از موارد ديده مي ش��ود که فرد تا 15 سال 
يا بيش��تر بدون تش��خيص باقي مان��ده و به صورت 
اتفاقي، بعد از اهداء خون يا بررس��ي کامل پزش��کي 
متوجه ابتال به هپاتيت »سي« مي گردد. عاليم شامل 
خستگي، تب اندک، س��ردرد، گلودرد خفيف، کاهش 
اش��تها، تهوع، اس��تفراغ، درد قس��مت فوقاني راست 
ش��کم )روي کبد(، درد مفاصل، خارش پوس��ت، درد 
عضالن��ي، ادرار پررنگ و نيز زردي )حالتي که در آن 
پوست و سفيدي چشم بيمار به سمت زردي مي رود(. 
حدود 85 درصد افرادي که وارد مرحله مزمن بيماري 
مي شوند، پس از 20 سال يا بيشتر دچار آسيب شديد 

کبدي و اسکار کبدي )سيروز( مي گردند.

پزشـکی-دارویـی

C هپاتيت ويروسی
کب��د - و  گ��وارش  فوق تخص��ص   / علوي�ان  موي�د   س�يد   د کت�ر   [
] خاورميان��ه  کب��د ی  بيماری ه��ای  مراک��ز  رئي��س  و  مؤس��س   
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پزشـکی-دارویـی

 تشخيص هپاتيت »سي«
هپاتيت »س��ي« با بررس��ي ش��رح حال بيمار، معاين��ه و آزمايش هاي خوني 
تش��خيص داده می ش��ود. غالبًا مي��زان آنزيم هاي کبدي در خ��ون مبتاليان به 
هپاتيت »سي« باالست. همچنين، آنتي بادي هاي ضد هپاتيت »سي« در خون 
بيمار چک شده که در صورت وجود آنها در خون، براي تشخيص قطعي هپاتيت 
»س��ي« بايد خون بيمار با آزمايش ريبا و پي- سي- آر مورد بررسي قرار گيرد. 
وج��ود آنتي بادي هاي  ضد ويروس هپاتيت »س��ي« در خون بيمار نش��انگر اين 
اس��ت که فرد در گذش��ته با ويروس تماس داشته است ولي وجود مواد ژنتيکي 
هپاتيت »س��ي« در خون بيمار نش��ان مي دهد که وي در حال حاضر مبتال به 

هپاتيت »سي« است. 

در چه مواردي بيمار مبتال به هپاتيت »سي« بايد با اورژانس تماس بگيرد:
خونريزي از مقعد يا استفراغ خوني و نيز در موارد گيجي شديد يا توهم.

 درمان هپاتيت »سي«
هپاتيت »سي« با داروهاي خوراکي جديد کاماًل قابل درمان است و در تمامي 
موارد نيازمند درمان است که در صورت مصرف دقيق داروتحت نظارت پزشک، 
اين ويروس بطور کلي از بدن بيمار پاک مي ش��ود. لذا پيشنهاد مي گردد تمامي 
بيماران مبتال به هپاتيت »سي« براي جلوگيري از پيشرفت آسيب کبدي، هرچه 
زودتر درمان شوند. ميزان پاسخ به درمان، بستگی به ميزان آسيب کبدي بيمار، 
مقدار ويروس موجود در بدن و نوع ويروس هپاتيت »سي« که فرد به آن مبتال 

شده است دارد.
ش��ش نوع مختلف از ويروس هپاتيت »س��ي« وج��ود دارد: نوع 1، 2 و 3 در 
سراسر جهان يافت مي شود، نوع 4 در آفريقاي شمالي، نوع 5 در آفريقاي جنوبي 
و نوع 6 در آسيا شايع است. بخش مهمي از درمان هپاتيت »سي«، به مراقبت 
فرد از خود بستگي دارد. بيمار مي تواند با انجام ورزش، مصرف غذا و ميوه هاي 
س��الم، ترک دخانيات، پرهيز از مصرف الکل، مواد مخدر و داروهايي که موجب 
آس��يب کبدي مي شوند، از آسيب بيش��تر کبد جلوگيري کرده و وضعيت بهتري 

داشته باشد.

 درمان هاي جديد هپاتيت »سي« را بشناسيد 
امروزه با توجه به کشف داروهاي جديد و تأثير بسيار باالي آنها در ريشه کني 
هپاتيت »سي«، بايد به درمان قطعي بيماري اميدوار بود. در سابق، از داروهاي 
تزريقي مثل آلفا اينترفرون اس��تفاده مي ش��د که با ع��وارض زيادي همراه بود. 
خوشبختانه داروهاي جديد با وجود تأثير نزديک به 100 درصد، با عوارض کمي 
همراه مي باش��ند. اولين داروي مهم که در س��ال 2014 در دسترس جامعه قرار 
گرفت، داروي سوفوس��بووير )Sofosbuvir( بود. اين قرص از مهارکننده هاي 
مهم هپاتيت »سي« بوده و به صورت قرص هاي 400 ميلي گرمي همراه با ساير 
داروها اس��تفاده مي شود. داروي بعدي، لديپاسووير )Ledipasvir( مي باشد که 
ق��رص 90 ميلي گرمي آن همراه ب��ا داروي Sofosbuvir در انواعي از عفونت 
هپاتيت »س��ي« تا 100 درصد موارد مؤثر می باشد. به تدريج داروهاي ديگري 
از قبي��ل داکالتاس��ووير)Daclatasvir(، ويکيراپ��ک )Viekirapak(، زپاتير 

)Zepaiter( و داروي جديد ولپاتاسوير )Velpatasvir( نيز معرفي گرديد. 
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امروزه در کش��ورهای متعددی از جمله  بس��ياری از 
کشورهای اروپايی مانند فرانسه، بلژيک، سوئد، هلند، 
انگلستان، آلمان و کشورهای غير اروپايی مانند استراليا، 
ژاپن و آفريقای جنوبی، دولت ها و مقامات بهداشت از 
ارزيابی های اقتصادی در تصميم گيری های مربوط به 

بازپرداخت و قيمت گذاری داروها استفاده می کنند.
لزوم اين امر از آنجايی ش��کل گرفت که به داليل 
مختل��ف، هزينه ه��ای دولت ها در بخش س��المت و 
خصوصًا در حوزه بازپرداخت داروها به طرز چشمگيری 
افزاي��ش يافت. از داليل افزاي��ش هزينه های بخش 
س��المت می توان به افزايش جمعيت س��الخوردگان، 
استراتژی های بهداش��ت و سالمت عمومی، افزايش 
سطح آگاهی و در نتيجه سطح تقاضای عمومی و نيز 
پيشرفت های تکنولوژی اش��اره نمود.  پيشرفت های 
تکنول��وژی در بخش دارو، نتيجه افزايش چش��مگير 
 )R&D( س��رمايه گذاری در بخش تحقيق و توسعه
ش��رکت های داروس��ازی می باش��د. مطالعات نشان 
می دهند که امروزه ش��رکت های داروي��ی نوآور، در 
 R&D ح��دود 15-20 درصد درآمد خ��ود را صرف
می کنن��د ک��ه س��هم قابل توجهی در تقس��يم بندی 

هزينه ها و سرمايه گذاری محسوب می شود.
امروزه درباره رابطه مس��تقيم سرمايه گذاری بر روی 
R&D و ايجاد نوآوری، ش��کی وجود نداش��ته و نيز 
درباره تأثير نوآوری در صنايع داروس��ازی بر س��المت 
افراد، مطالعات گوناگونی صورت گرفته و تأثير مستقيم 
و مثبت نوآوری دارويی بر سالمت اثبات گرديده است. 
از طرف��ی، س��رمايه گذاری در R&D کلي��د موفقيت 
ش��رکت های دارويی بوده و نوآوری به مانند خون در 

رگ های صنعت داروسازی تشبيه می شود. 
از طرفی، دولت ها وظيفه تأمين س��المت جوامع را 
داش��ته ولی با محدوديت منابع در اي��ن حوزه روبرو 
هس��تند. اگرچه محدوديت مناب��ع در تمامی حوزه ها 
وجود دارد اما در حوزه سالمت بيش از ساير بخش ها 
نم��ود دارد که به علل آن نيز اش��اره ش��د. دولت ها 
ب��رای تخصيص بهينه اين مناب��ع محدود، مجبور به 
اس��تفاده از ابزار های گوناگون مانند اعمال سياست، 
قيمت گ��ذاری و نيز قبول يا رد داروه��ا يا رويه های 
درمانی گوناگون هس��تند. لزوم اين امر در اس��تفاده 
حداکث��ر از منابع محدود می باش��د. منابعی که اگر به 
بهترين نحو تخصيص داده نشود، منجر به ناکارآمدی 

و کاهش اثربخشی نظام سالمت می شود.
در بس��ياری از م��وارد ک��ه دولت ه��ا مجب��ور ب��ه 

تصميم گيری و سياس��ت گذاری در س��المت هستند، 
با چالش ه��ای گوناگون مواجه ش��ده ک��ه منجر به 
تصميم��ات اش��تباه و در نهاي��ت هدر رفت��ن منابع 
می ش��ود. اي��ن موضوع با ه��دف ابتداي��ی دولت در 
تخصي��ص مناب��ع در تضاد اس��ت. بنابراين، دولت ها 
مجبور به اس��تفاده از ابزارهای گوناگ��ون در اعمال 
سياست ها و تصميم گيری های خود می شوند. يکی از 
ابزارهای بسيار کارآمد برای تصميم گيری در شرايط 

دشوار، ارزيابی های اقتصادی است. 

در واق��ع، دولت ه��ا با اي��ن ابزار به طور مس��تقيم بر 
سودآوری ش��رکت های داروس��ازی تأثير گذاشته و در 
صورت عدم پذيرش دارو در فهرس��ت داروهای رسمی 
و بيمه ای، به ش��رکت ذينفع پس از صرف هزينه های 
س��نگين، زيان بااليی وارد می کنند. هنگامی که چنين 
اتفاقی بيافتد، انگيزه های شرکت های دارويی در سرمايه 
گ��ذاری بر روی R&D به ش��دت تغيير پي��دا کرده و 

نوآوری چنين سازمان هايی تحت تأثير قرار می گيرد.  
ف��ارغ از تأثير سياس��ت های اجتناب ناپذي��ر دولت ها 
در زمين��ه قيمت گ��ذاری، ثب��ت و بازپرداخ��ت داروها، 
شرکت های داروس��ازی بايد به فکر راه حل هايی برای 
تداوم حضور و ادامه فعاليت های نوآورانه باشند تا بتوانند 
در بازار پر رقابت جان س��الم به در برده و پيشرفت های 
بيشتری داشته باشند. يکی از راهکارها که امروزه توسط 
شرکت های دارويی استفاده می شود، ادغام شرکت های 
دارويی با يکديگر به جهت تجميع منابع بوده که می توان 
 GlaxoWellcome به عنوان مثال به ادغام ش��رکت
با شرکت SmithKline Beecham و ايجاد شرکت 
داروس��ازی GlaxoSmithKline اش��اره نم��ود. از 
راهکارهای ديگر می توان به برون سپاری فعاليت های 
تحقيق و توس��عه و قرارداد با مراکز رش��د دانشگاهی 

اشاره کرد. 
 ام��ا راه حل مفيد و هوش��مندانه ای که پيش��نهاد 
می ش��ود، اعمال نم��ودن ارزيابی ه��ای اقتصادی در 
مراح��ل مختلف تحقيق و توس��عه می باش��د. در اين 
روش، ش��رکت های داروسازی از متخصصين اقتصاد 

دارويی از ابتدايی ترين مراحل R&D خود اس��تفاده 
نموده و اين متخصصين با جمع آوری اطالعات کافی 
فارماکواپيدميولوژی، ب��ار بيماری، هزينه بيماری و... 
از ابتدايی ترين مراحل که ش��امل تصميم به ورود به 
عرصه دارويی خاص باش��د تا تعيين ن��وع دارو و در 
ادام��ه مراحل آزمايش��گاهی و مطالعات پيش بالينی، 
مداخله فعال و بر پايه شواهد انجام می دهند تا زمان 
انجام مطالعات کارآزمايی بالينی و حتی پس از ورود 
به بازار. در هر مرحله، اين متخصصين می توانند اجازه 
ادامه و يا دستور توقف مطالعات را بدهند. نکته مهم 
در اي��ن ميان، زمان بوده که نقش کليدی در کاهش 
خطرهای بالقوه يک شرکت داروسازی دارد و هرچه 
پيش بينی آينده ناموفق يک دارو سريع تر انجام گيرد، 
هزينه های تحميل شده به شرکت ها کمتر می شود.  
راه��کار ديگر پيش��نهادی که به نح��وی مرتبط با 
م��ورد قبلی بوده، اس��تفاده از مدلينگ اقتصادی برای 
قيمت گذاری اس��تراتژيک داروها اس��ت. در اين روش 
پيش��نهاد می ش��ود که قيمت داروی جديد بر اس��اس 
برتری ه��ای بالين��ی و در نظرگرفت��ن هزينه ه��ای 
مس��تقيم و غير مستقيم داروی جديد نسبت به داروی 
رايج، تعيين ش��ود. برای توضي��ح در اين مورد، ارزش 
اقتصادی يک دارو حاص��ل جمع قيمت داروی رقيب 
به عالوه ارزش های تمايزی است. در تصوير  مثالی از 
قيمت گذاری ب��ر پايه ارزش برای يک داروی فرضی 

مهارکننده سيستم ايمنی نشان داده شده است.

ارزش اقتصادی يک داروی جديد فرضی مهار کننده 
سيستم ايمنی

1. Morgan S, McMahon M, Greyson D. Bal-
ancing health and industrial policy objectives in 
the pharmaceutical sector: lessons from Austral-
ia. Health Policy (2008) 87: 135-45.

2. Lichtenberg FR. Are the benefits of newer 
drugs worth their cost? Evidence from the 1996 
MEPS. Health Aff (2001) 20(5): 241-51

3. Marcus Oehlrich. The growing role of phar-
macoeconomic evaluations and their impact on 
the European pharmaceutical industry, Pharma-
ceuticals Policy and Law. . (2011) 13: 29–40.

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

اقتصاد دارويی و تأثير آن بر 
نوآوری در صنعت

پزشـکی-دارویـی
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هپاتيت ويروس��ي، التهاب وس��يع کبدي است که 
توس��ط ويروس هاي هپاتيت A, B, C, D, E بوجود 
مي آي��د. هپاتيت A و E )اش��کال عفون��ي هپاتيت( 
عمدت��ًا از راه مدفوع–دهان منتقل ش��ده، درحالی که 
هپاتيت B، C و D )اش��کال س��رمي( توسط خون و 

مايعات خون انتقال مي يابند. 

هپاتيت B و C می توانن��د رايج ترين علت بيماری 
کب��دی مزمن باش��ند. عالئم بالين��ی هپاتيت مزمن 
معم��واًل غي��ر اختصاصی، گ��ذرا و خفيف هس��تند. 
رايج ترين عالئم ش��امل خس��تگی، اختالالت خواب، 
عدم تمرکز و درد در قس��مت باالی ش��کم بوده که 
پيش��رفت بيماری منجر به زردی، ضعف ماهيچه ها، 
ادرار  تي��ره ي��ا رنگ چای، آس��يت )تجم��ع مايعات 
در ش��کم(، ادم، آنس��فالوپاتی، تغيي��رات گوارش��ی، 
پرفشاری خون پورتال )وريد باب(، خونريزی گوارشی، 
بزرگی طحال، آريتمی می ش��ود. برخی از مسائلی که 
در اي��ن بيم��اران از لحاظ تغذيه ای مهمترند ش��امل 
سوءتغذيه، آسيت، هايپوناترمی يا کاهش ميزان سديم 
سرم، آنسفالوپاتی کبدی، تغييرات گلوکز و سوء جذب 
چربی اس��ت و در صورتی که درمان نش��وند، سندرم 
کبدی، کليوی و استئوپنی يا کاهش تراکم استخوان 

ايجاد می ش��ود. در ادامه به طور خالصه راهکارهايی 
برای کنترل عاليم بيماری ارائه می گردد.

 آس�يت )تجمع مايعات در شکم(: مهمترين 
درمان درآسيت ، محدوديت سديم است که بايستی به 
g/day 2 محدود  گردد. اگرچه ممکن است محدوديت 
بيش��تري نيز الزم باش��د که بايستي با احتياط تجويز 
ش��ود. دريافت کاف��ی پروتئين ني��ز در بيماران مبتال 
به آس��يت به دليل از دس��ت رفتن پروتئين از طريق 

پاراسنتز های مکرر، اهميت زيادي دارد. 
 هيپوناترمی )کاهش ميزان سديم سرم(: بسته 
به شدت ادم و آسيت، مايعات دريافتي معمواًل به 1-1/5 
ليتر در روز محدود مي گردد. بر اساس توصيه  اخير، تنها 
درصورتيکه ميزان س��ديم کمتر از mg/dl 125 باشد، 
محدوديت مايعات مورد نياز می باشد. همچنين، بايستی 
محدوديت متوسط سديم در حد mg/day 2000 دنبال 
ش��ود؛ چراکه مصرف زياد س��ديم منجر به بدتر شدن 
احتباس آب و رقيق شدن ميزان سرمی سديم می گردد.

 آنس�فالوپاتي کب�دي )اخت�الالت سيس�تم 
عصب�ی ناش�ی از نارس�ايی کبد(: راه��کار قديمی 
محدودي��ت پروتئي��ن در بيم��اران ب��ا درج��ات پائين 
آنس��فالوپاتي کبد، بر پايه ش��واهد تجربي استوار بوده 
اما در هيچ مطالعه اي اثبات نش��ده است. عدم تحمل 
واقعي پروتئين به اس��تثناي نارس��ائي ش��ديد کبد و يا 
در آنس��فالوپاتي کبدي مزمن، نادر اس��ت. محدوديت 
غيرضروري پروتئين، به دليل تشديد دفع پروتئين هاي 
بدن بايس��تي اجتناب ش��ود. بيماراني که آنسفالوپاتي 

دارند، اغلب پروتئين کافي دريافت نمي کنند. 
 تغييرات گلوکز: هيپوگليسمي يا کاهش ميزان 
قند خون بيشتر در بيماري هاي حاد و برق آسای کبدي 

ديده مي ش��ود تا بيماري هاي کبدی مزمن. همچنين 
ممکن است هيپوگليسمي پس از مصرف الکل بدليل 
مه��ار گلوکونئوژنز کبدي )توليد قند در کبد( توس��ط 
الکل در بيماران کبدي که ذخايرگليکوژن آنها بدليل 
گرسنگی تخليه گرديده است، مشاهده گردد. بنابراين 
الزم اس��ت  تعداد دفعات مصرف غذا در اين بيماران 
افزايش يابد. همچنين، مصرف ميان وعده در شب از 
افت قند خون صبحگاه��ی جلوگيری می کند )پايش 

سطح گلوکز و انسولين نيز مفيد می باشد(. 
 عدم جذب چربي: ممکن اس��ت جذب چربي 
در اي��ن بيماران ب��ه دليل کاهش ترش��ح نمک هاي 
صفراوي و نارسائي آنزيم هاي پانکراسي مختل گردد. 
مدفوع ممکن است حالت چرب، کدر يا روشن داشته 

باش��د که با تست چربی در مدفوع 72 ساعته بررسی 
می گردد. در صورت وجود استئاتوره، جايگزيني روغن 
MCT يا چربی های با زنجير کوتاه توصيه مي ش��ود. 
برخ��ی مکمل های تغذيه ای، ح��اوی MCT بوده و 
می توانند عالوه بر روغن های MCT مورد اس��تفاده 
واقع ش��وند. اگر دفع چرب��ي در مدفوع قابل مالحظه 
باش��د، ممکن اس��ت رژيم کم چرب الزم باش��د و در 
صورت عدم درمان اسهال، محدوديت چربي بايستي 
قطع گ��ردد؛ زيرا محدوديت چرب��ي جذابيت رژيم را 
کاه��ش و کال��ري دريافتي را با خطر ج��دي مواجه 
مي نماي��د. به دليل وجود اس��تئاتوره )مدفوع چرب( و 
عدم جذب چرب��ی، احتمال کمبود برخی ريزمغذی ها 

ازجمله ويتامين های محلول در چربی وجود دارد.

1. L.Kathleen Mahan, Janice L.Raymond. 
Krause›s food and the nutrition care process. 
14th edition. Medical nutrition therapy in HIV 
patients. 2017.

درمان��ی- رژي��م  و  تغذي��ه  متخص��ص   / ميرزاي�ی  خديج�ه  دکت�ر   [
] ته��ران  دانش��گاه  شناس��ی  رژي��م  و  تغذي��ه  دانش��کده  دانش��يار 

راهکارهای تغذيه ای در کنترل 
هپاتيت های ويروسی

هپاتی�ت B و C می توانند رایج ترین علت 
بیماری کبدی مزمن باشند. مهمترین مسائل 
تغذیه ای  که در این بیماران مهم است شامل 
سوءتغذیه، آس�یت، هایپوناترمی یا کاهش 
می�زان س�دیم س�رم، آنس�فالوپاتی کبدی، 
تغیی�رات گلوکز و س�وء جذب چربی اس�ت 
و در صورتی ک�ه درم�ان نش�وند، س�ندرم 
کبدی، کلیوی و اس�تئوپنی یا کاهش تراکم 

استخوان ایجاد می شود.

پزشـکی-تغذیه
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 ويتامين د: مطالعات اپيدميولوژيک مشاهده ای 
گزارش کرده اس��ت که بين س��طوح س��رمی پايين 
"ويتامي��ن د" و خطر هپاتيت س��ی مزمن يک ارتباط 
وجود دارد. در يک مطالعه کوهورت آينده نگر نش��ان 
داده شده است که درصد بااليی از اين بيماران، دارای 
مي��زان "ويتامين د" س��رمی کمت��ر از 10نانوگرم در 
دسی ليتر می باشند. مطالعه مورد-شاهد ديگری نشان 
داد که بيماران مبتال به هپاتيت سی ژنوتيپ 1، دارای 

ميزان پايينی از "ويتامين د" هستند.

از طرف��ی، کمبود "ويتامين د" با درجات پيش��رفته 
فيبروز در بيماران مبتال به هپاتيت سی مزمن مرتبط 
است. نتايج مطالعات کارآزمايی بالينی نيز نشان داده 
اس��ت که مکمل ياری با "ويتامين د" در کنار درمان 
دارويی استاندارد برای هپاتيت سی، با افزايش ميزان 
مرتب��ط   )SRV( sustained viral response
اس��ت. اگرچه مکانيس��م دقيق اين ارتباط به درستی 
شناخته نشده، پيشنهاد شده است که کاهش التهاب 
دليل اصلی اثربخش��ی "ويتامي��ن د" در اين بيماران 
اس��ت. تعادل بين سيتوکين ها توسط عفونت هپاتيت 
س��ی تغيير می کند ک��ه در نهايت منجر ب��ه التهاب 
می گ��ردد. مکم��ل "ويتامي��ن د" می توان��د توليدات 
ويروس را س��رکوب نماي��د. هپاتيت س��ی عمدتا با 
التهابی  افزايش مي��زان درگ��ردش س��يتوکين های 
مانند TNFα و ميزان رس��پتورهای آن مرتبط است. 
"ويتامين د" می تواند موج��ب مهار TNFα و ديگر 
سيتوکين های التهابی و در نتيجه سرکوب پاسخ های 

التهابی ش��ود. مکانيس��م ديگری که "ويتامين د" در 
افزايش SVR مبتاليان به هپاتيت س��ی نقش دارد، 
از طريق تنظيم مقاومت انس��ولين است. هپاتيت سی 
می تواند موجب پيش��رفت مقاومت انس��ولين گردد. 
اثربخش��ی مس��تقيم "ويتامين د" در بهبود مقاومت 
انس��ولين ممکن اس��ت از طريق باند شدن فرم فعال 
در گردش "ويتامين د" به رس��پتورهای آن در سطح 
س��لول های بتای پانکراس باشد. بااين حال، در برخی 
از مطالعات نش��ان داده ش��ده اس��ت که مکمل ياری 
"ويتامين د" اثربخش��ی بيش��تری در عفونت هپاتيت 

ويروسی سی ژنوتيپ نوع 1دارد. 
 رزورات�رول: رزورات��رول يک فن��ول طبيعی 
يافت ش��ده در پوس��ته انگور قرمز ب��وده و همچنين 
بلوبری، ش��اه توت، بادام زمينی، انگ��ور فرنگی و انار 
از منابع اصلی رزوراترول می باشند. رزوراترول دارای 
اثرات ضدالتهابی، آنتی اکسيدانی و ضدسرطانی است 
ک��ه موجب محافظ��ت در براب��ر بيماری های قلبی-
عروقی، عروق مغ��زی، اختالالت متابوليک از جمله 
بيماری های کب��دی، اختالالت تحليل برنده عصبی و 

نيز اختالالت عملکرد شناختی می شود. 
نتايج مطالعه Sanjeev و همکاران در سال2010 
نشان داده است که در بيماران مبتال به هپاتيت سی، 
اخت��الل خواب بس��يار رايج بوده ک��ه در حدود %65 
مبتالي��ان به هپاتيت س��ی از مش��کالت خواب رنج 
می برند. همچنين نتايج مطالعات ديگری نشان داده 
است که باالی 97درصد از بيماران مبتال به هپاتيت 
س��ی، دارای س��ندرم خستگی مزمن هس��تند. اخيرا 
مش��کالت خواب، يکی از علت ه��ای اصلی کاهش 
کيفيت زندگی در هپاتيت مزمن مطرح ش��ده اس��ت. 
ب��رای مثال درمان هپاتيت س��ی ب��ا IFN، افزايش 
فاکتوره��ای خطر برای افس��ردگی، تحريک پذيری، 
اضطراب و اختالالت خواب را به همراه داشته است.

در مطالعه انجام شده توسط Pennisi  و همکاران 
در س��ال 2017، نش��ان داده ش��د ک��ه در بيم��اران 

 peg-IFNα مبتال به هپاتيت س��ی درمان ش��ده با
و RBV ب��ه تنهاي��ی، عالئم اضطراب، افس��ردگی، 
بيخوابی، اخت��الالت مود، نقص عملکرد و رفتارهای 
اجتماعی، عصبانيت، خس��تگی، گيجی، آپنه خواب و 
کيفيت خواب ضعيف در تقريبا س��ه چهارم از بيماران 
در يک تا 6 ماه بعد از درمان قابل مش��اهده اس��ت. 
اي��ن احتم��ال وجود دارد ک��ه مدياتوره��ای التهابی 
ايجاد ش��ده در هپاتيت، موجب پيش��رفت اختالالت 
اضطراب، افسردگی و کيفيت خواب ضعيف شوند. در 
واقع، س��يتوکين های التهابی می توانند اين اختالالت 
را توس��ط عبور از س��د خونی-مغ��زی و فعال کردن 
القا  سيس��تم های نورواندوکرين و نوروترنس��ميترها 
نموده و نقش آشکاری بر روی تنظيم خواب و کنترل 

فيزيولوژيک چرخه خواب و بيداری داشته باشند.
با اين حال، درمان ب��ا رزوراترول در بيماران درمان 
شده با peg-IFN و RBVموجب کاهش اختالالت 
خ��واب و عاليم اضطراب و يا افس��ردگی در بيماران 
می ش��ود. در حقيقت، رزوراترول ب��ا توانايی افزايش 
نوروژن��ز، يک عامل محافظت کننده عصبی بوده که 
مکانيس��م های اثرات مثبت آن ش��امل تنظيم محور 
هيپوتاالموس-هيپوفي��ز، کاهش مي��زان کورتيزول، 
کاهش س��لول های ميکروگليای فعال شده، کاهش 
س��يتوکين های پي��ش التهاب��ی مانن��د NFkB در 
هيپوکم��پ و کورتک��س و ني��ز افزاي��ش فاکت��ور 
نوروتروپي��ک مش��تق از مغز )BDNF( می باش��ند. 
بااين حال، اثر بخش��ی مکم��ل رزوراترول در بيماران 
مبتال به هپاتيت نيازمند مطالعات بيش��تری اس��ت و 

الزم است تمام جنبه های بيماری بررسی گردد. 
 امگا3: به نظر می ر س��د که استفاده صحيح از 
م��واد مغذی می تواند تجمع چرب��ی در کبد، مقاومت 
انس��ولين، اس��ترس اکس��يداتيو يا پاس��خ التهابی را 
کاه��ش دهد. در ميان مواد مغذی، اس��يدهای چرب 
ام��گا3 به عنوان يک ماده موثر برای کاهش مقاومت 
انس��ولين در هپاتيت سی مزمن ش��ناخته شده اند. در 
مطالعات انس��انی و حيوانی گوناگون، نس��بت پايين 
اس��يدهای چرب ام��گا3 به امگا6 ب��ا افزايش تجمع 
چربی در کبد و فيبروز کبدی مرتبط بوده است. نتايج 
کارآزمايی های بالينی نشان داده است که مکمل ياری 
با امگا3 باعث کاهش التهاب و نيز کاهش قابل توجه 
در مقاومت انسولين و ميزان انسولين سرم در بيماران 
مبتال به هپاتيت سی ژنوتيپ نوع 1 می شود. متاسفانه 
مقاومت انس��ولين با پيش��رفت بد بيماری در بيماران 

مبتال به هپاتيت سی مرتبط است.

1.Manuela Pennisi, Gaetano Bertino, Caterina 
Gagliano . Resveratrol in Hepatitis C Patients 
Treated with Pegylated-Interferon-α-2b and 
Ribavirin Reduces Sleep Disturbance. Nutrients. 
2017; 9: 897; doi:10.3390. 

2.H.-B. Kim, S.-K. Myung, Y.-J. Lee, B.-J. 
Park et al. Efficacy of vitamin D supplementation 
in combination with conventional antiviral thera-
py in patients with chronic hepatitis C infection: 
a meta-analysis of randomized controlled trials. 
Journal of Human Nutrition and Dietetics. 2017. 
https://doi.org/10.1111/jhn.12503

هپاتي��ت س��ی تقريب��ًا 200 -170ميليون نف��ر را در سراس��ر دنيا تحت 
تأثي��ر ق��رار داده که منجر به افزايش آمار م��رگ و مير مبتاليان در جهان 
شده اس��ت. متاس��فانه، تقريبا 4 ميليون فرد مبتال به هپاتيت سی هرسال 
تش��خيص داده می ش��ود. در بيش از 80% بيماران مبتال به هپاتيت س��ی، 
بيماری به هپاتيت س��ی مزمن پيش��رفت می کند که نهايتا منجر به سيروز 
کبدی و کارس��ينومای هپاتوسلوالر می گردد. بی شک، تغذيه و رژيم غذايی 
نق��ش بس��زايی در کنترل اين بيماری داش��ته و در مطالع��ات مختلف، اثر 
افزايش مصرف فيبرهای غذايی، فالوونوئيدها، فنول ها، آنتی اکس��يدان ها، 
ريزمغذی ها، کارنيتين، سيليبين مشتق شده از ميلک تيستل و نيز اسيدهای 
چرب امگا3 در کنترل و بهبود عالئم بيماری نش��ان داده ش��ده اس��ت. در 

ادامه، چند مکمل غذايی اثربخش در اين بيماران شرح داده می شود:

] د کت�ر س�ميه اطهاری نيک عزم /  متخصص تغذي��ه و رژيم د رمانی [

اثر مکمل های غذايی در 
بيماران مبتال به هپاتيت 

پزشـکی-تغذیه
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مکملهایغذایی

ورزش و فعالي��ت بدنی با اه��داف مختلفی در بين 
اقش��ار گوناگون رواج دارد. گروهی برای س��المتی و 
تناس��ب اندام، گروه��ی به منظور رواب��ط اجتماعی و 
تعام��ل و گروهی نيز با ه��دف قهرمانی و به صورت 
حرف��ه ای ورزش را دنبال می کنن��د. اهميت تغذيه و 
رژيم غذايی برای ورزش��کاران، از گذش��ته های دور 
مورد پذيرش بوده اس��ت؛ به صورتی که در تاريخ ذکر 
شده اس��ت که گالدياتورها به منظور افزايش توان و 
قدرت بدن��ی و نيز پيروزی در جنگ های خود، مقدار 
زيادی گوش��ت به صورت روزانه مصرف می کردند و 
يا حتی زمانی که در ش��اهنامه بحث در مورد خوراک 
پهلوانان باشد، اشاره به شکار و مصرف مقدار زيادی 
گوش��ت ش��ده اس��ت. عليرغم قدم��ت تاريخی اين 
موضوع، اهميت تغذيه چندان در بين ورزش��کاران به 
خوبی درک نشده اس��ت و متاسفانه الگوهای غذايی 
مناس��بی توس��ط ورزش��کاران انتخاب نمی ش��ود. از 
طرفی، با توجه به اينکه ورزشکاران عموما  اطالعات 
خ��ود را از مربيان، هم تيمی ها ي��ا افراد غيرحرفه ای 
می گيرند، متاسفانه بيشتر در معرض باورهای اشتباه 
رايج قرار دارند. مصرف پروتئين باال، مصرف ناکافی 
ش��ير و لبنيات، عدم نوش��يدن آب به مي��زان کافی، 
کاهش وزن های ناگهانی از طريق کم کردن مصرف 
کربوهيدرات ه��ا و آب و نيز مص��رف داروهای مدر، 
نمونه هايی از اش��تباهات رايج رژي��م غذايی در بين 

ورزشکاران است.

از طرف ديگر، جذابيت در تبليغات و يا بزرگنمايی 
اثرات مکمل ها باعث ش��ده اس��ت که ورزش��کاران 
تماي��ل زيادی ب��ه مصرف خودس��رانه مکمل ها که 
متاس��فانه خيل��ی از آنها نيز دارای ع��وارض جانبی 
می باش��ند، نش��ان دهن��د. مطالعاتی که در کش��ور 
به انجام رس��يده حاکی از آن اس��ت که بيش��ترين 
مکمل های مصرفی در اي��ران، کراتين، مکمل های 
پروتئين��ی و ني��ز مولت��ی ويتامين ه��ا بوده اند. اين 
درحالی اس��ت که نياز عمده ورزش��کاران، به منابع 

کربوهيدراتی و تامين سوخت می باشد.

نق��ش عم��ده رژي��م غذاي��ی در ري��کاوری بعد از 
تمرينات، بازس��ازی ذخاير گليکوژن عضالت و کبد، 
بهب��ود س��ازگاری های تمرين و به تب��ع آن افزايش 
عملکرد ورزش��ی می باشد. هر ورزش��کار با توجه به 
رش��ته ورزش��ی و ويژگی های تمرين��ی و عملکردی 
مورد نياز در رش��ته حرفه ای خود و همچنين شرايط 
ترکي��ب بدنی مانن��د ميزان باف��ت عضالنی و بافت 
چربی، بايس��تی رژيم غذايی ويژه ای داشته و تجويز 
و زمانبندی مصرف مکمل ها تحت نظر کارشناس يا 

متخصص تغذيه انجام پذيرد.
مکمل ه��ای ورزش��ی را از چندين منظ��ر می توان 
طبقه بندی کرد که بر اس��اس طبقه بندی ارائه شده 
توس��ط انستيتو ورزشی استراليا )AIS( به چهار گروه 

مختلف تقسيم بندی شده اند.

 :A گروه
اين گروه از مکمل ها در ش��رايط خاص ورزش��ی با 
پروتکل ويژه ) مبنی بر شواهد ( قابل استفاده بوده و 
اين بدان معنی اس��ت که استفاده خودسرانه و خارج 
از پروتکل های علمی اي��ن مکمل ها، نه تنها مزيت 
بيش��تری برای فرد ندارند بلکه ممکن اس��ت سبب 

کاهش عملکرد ورزشکار شوند.
اين گ��روه از مکمل ها خود ب��ه 3 زير گروه اصلی 

تقسيم می شوند:
 :) Sports foods ( غذا های ورزشی 

محص��والت غذايی خاص بوده که به منظور تامين 
نياز غذايی ورزش��کاران در ش��رايطی که نياز آنها از 
طريق مواد غذايی روزمره تامين  نشود، مورد استفاده 
قرار می گيرند که ش��امل: 1- نوشيدنی های ورزشی 
2- ژل ه��ای ورزش��ی 3- ش��يرينی های ورزش��ی 
4- وعده های غذايی مايع 5- بارهای ورزش��ی 6- 
پروتئي��ن وی و نيز 7- مکمل ه��ای جايگزين آب و 

الکتروليت 
:)Medical supplement( مکمل های درمانی 

اين ن��وع مکمل ها برای درمان مش��کالت بالينی، 

از جمله کمبود مواد مغذی تش��خيص داده ش��ده )بر 
اس��اس معاينه پزش��کی و نظارت پزشک ورزشی يا 
متخصص تغذيه( مورد اس��تفاده ق��رار می گيرند که 
شامل: 1- مکمل آهن 2- کلسيم 3-مولتی ويتامين 
و مين��رال 4-ويتامي��ن دی و ني��ز 5-پروبيوتيک ها 

)برای سيستم گوارش و ايمنی(
 Performance( مکمل ه�ای افزايش کارايی 

:)supplement

به طور مس��تقيم به عملکرد مطلوب  ورزش��کاران 
کم��ک می کنند ام��ا بايد ب��ر اس��اس پروتکل های 
فردی اس��تفاده گردن��د. اگرچه ش��واهد کافی برای 
اس��تفاده از اين مکمل ها وجود دارد، اما برای اصالح 
پروتکل ه��ای فردی نياز به مطالعات بيش��تر اس��ت. 
مکمل هايی که در اين دس��ته قرار می گيرند ش��امل: 
1- کافئي��ن 2-بتاآالنين 3-بی کربنات 4-آب چغندر 

قرمز و نيز 5- کراتين

 :B گروه
مکمل ه��ای ق��رار گرفت��ه در اين گ��روه، نيازمند 
تحقيقات بيش��تر بوده و می توانند برای ورزشکاران، 
تح��ت پروت��کل تحقيقی ي��ا به ص��ورت نظارتی و 
کنترلی مورد اس��تفاده قرار گيرن��د. زير گروه اصلی 
اين دس��ته، پلی فنل های غذايی يا مواد ش��يميايی 
غذايی هس��تند که خاصيت زيس��ت فعالی دارند که 
ش��امل آنتی اکسيدان ها و مواد ضد التهاب می باشند 
و ممکن اس��ت در ف��رم غذايی يا ش��يميايی مورد 
اس��تفاده قرار گيرند. اين دس��ته از مکمل ها شامل: 
1- کوئرسيتين 2- تارت آب گيالس يا آلبالو 3-آب 
توت ه��ا 4- کورکومين )عصاره يا م��اده موثره در 

زردچوبه( 
البت��ه موارد ديگری نيز به اين گروه تعلق دارند که 
 E و  C شامل: 1- آنتی اکسيدان هايی نظير ويتامين
 )HMB( 2-کارنيتين 3-هيدروکسی متيل بوتيرات
4- گلوتامي��ن 5- روغن ماهی و نيز 6-گلوکوزامين 

می باشند.

]  IFMARC علی اس�دی / کارش��ناس ارش��د فيزيولوژی ورزش��ی- عض��و دپارتمان تغذيه و تمرينات ورزش��ی مرک��ز [

جايگاه مکمل های ورزشی
در تمرينات ورزشی
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 :C گروه
برای مکمل های قرار گرفته در اين گروه، ش��واهد 
علمی کمی درباره اثرات س��ودمند آنها گزارش شده 
اس��ت و بنابراين به ص��ورت روتي��ن در برنامه های 
تجويز مکمل ورزش��کاران توصيه نمی ش��وند. اما در 
برخی شرايط ممکن است برای استفاده فردی توسط 
يک ورزش��کار مجاز باش��ند. نکته مهمی که در اين 
ليس��ت از مکمل ها به چش��م می خورد، تع��داد زياد 
مکمل های قرار گرفته در اين گروه است؛ به طوريکه 
بيان ش��ده است اگر مکمل های ليست A و B خارج 
از پروتکل های مشخص شده مصرف شوند، در گروه 
C طبقه بندی خواهند ش��د. از طرفی اگر يک مکمل 
ج��ز گروه های A، B و D نباش��د، احتم��اال در اين 
دس��ته قرار می گيرد. تع��دادی از مکمل های معروف 
قرار گرفته در اين گروه شامل: جينسنگ، پيکولينات 
ک��روم،  ZMA)ترکيبی از چند ماده معدنی و اس��يد 
آمين��ه(، کيوتن )Q10(، اس��يدآمينه های ش��اخه دار 
)BCAA ( و ساير فرم های آمينواسيد آزاد می باشند 
که به ميزان زياد توس��ط ورزش��کاران مورد استفاده 
ق��رار گرفته اما بر اس��اس مس��تندات علمی، مزيت 

فوق العاده ای برای ورزشکار در بر ندارند.

 :D گروه
اين دس��ته از مکمل ها يا ممنوع شده اند يا به دليل 
خطر آلودگی با برخی مواد ممنوعه ممکن است تست 
دوپينگ ورزش��کاران را مثبت نش��ان دهند. بنابراين 
اين مکمل ها نبايس��تی توسط ورزش��کاران مصرف 

شوند. زير گروه های اصلی اين دسته شامل:
1- محرک ه��ا 2- پروهورمون ه��ا و محرک های 
 )GH( هورمون 3- محرک های  هورم����ون رش��د

و پپتيدها 4- آگونيست های بتا 2.
در نهاي��ت، مکمل هاي��ی ک��ه جزء هيچک��دام از 

گروه های باال نباش��ند، در گ��روه مکمل های متفرقه 
قرار می گيرند.

 ب��ا توج��ه به طبق��ه بن��دی معتبر انجام ش��ده و 
مقايس��ه رژيم غذايی و مکمل های مصرفی توس��ط 
ورزش��کاران ايرانی، نبود دانش کافی در زمينه رژيم 
غذايی و ان��واع مکمل های ورزش��ی مصرفی کامال 
محسوس اس��ت. اين درحالی است که تغذيه و بعضًا 
مکمل های ورزشی برای دستيابی به حداکثر عملکرد 
ورزش��ی برای ورزش��کاران حياتی می باشند. تمامی 
ورزش��کاران در رده های مختلف مبتدی تا حرفه ای، 
ميل به پيروزی و قهرمانی داش��ته و بنابراين جزئيات 
مصرف مکمل های ورزش��ی و زم��ان بندی صحيح 
تغذيه ای می تواند عامل برتری در رقابت های بس��يار 
نزديک باش��د. انتخاب و مصرف مکمل ها نبايس��تی 
بر اس��اس تبليغات و تجربيات ساير افراد باشد، بلکه 
می بايس��ت برای هر فرد با بررس��ی دقيق وضعيت 
تغذيه ای، ترکيب بدنی، انجام تس��ت های پزش��کی 
و عملکردی و با تش��خيص نقاط ضعف و کمبود آنها 
توصي��ه و تجويز گردد. در چنين ش��رايطی می توان 

انتظار بهترين پاسخ را از مکمل مصرفی داشت.
در ادامه به ش��رح نوش��يدنی های ورزشی خواهيم 
پرداخ��ت که عليرغم تاثير مثبت در کارايی ورزش��ی 
و بهب��ود عملکرد ورزش��کار، کمتر م��ورد توجه قرار 
گرفت��ه ان��د. همانط��ور ک��ه پيش تر گفته ش��د، اين 
گ��روه از مکمل ه��ای ورزش��ی ب��ه دس��ته A تعلق 
داش��ته و تحقيقات علمی زيادی درب��اره تاثير مثبت 
اين مکمل ها ب��ر روی عملکرد ورزش��ی به ويژه در 
ورزش های استقامتی انجام شده است. ترکيبات اصلی 
نوش��يدنيهای ورزش��ی که کارايی تمرين را افزايش 
می دهند، الکتروليته��ا، کربوهيدراتها، ويتامينها و نيز 
موادمعدنی می باش��ند. در طی تمرين به دليل تعريق، 
ورزشکار سريعا الکتروليتهای زيادی از دست می دهد 
که بدن توانايی بازيابی س��ريع آنها را ندارد. بنابراين 
نوش��يدنيهای ورزشی با داش��تن الکتروليتهايی مانند 

کلريد، سديم و پتاسيم، می توانند امالح از دست رفته 
را جبران کنند. همچنين، ورزش��کار  به سرعت و در 
مدت 30 دقيقه دهيدراته می ش��ود. بنابراين، پيشنهاد 
ميگردد که ورزش��کاران حتمًا قبل از ش��روع فعاليت 
خود، نوش��يدنی ورزش��ی را مصرف نمايند. از طرفی، 
در حين تمرينات و مس��ابقات با شدت زياد، خستگی 

ميتواند به سرعت رخ دهد. 
يک��ی از داليل خس��تگی اين اس��ت ک��ه ورزش 
متابوليس��م را افزاي��ش داده و کربوهي��درات را ب��ه 
سرعت ميس��وزاند. با جايگزينی کربوهيدرات های از 
دست رفته، بدن ميتواند فعاليت خود را کارآمدتر ادامه 
دهد. همچنين، بدن انسان با کمک ويتامين ها و مواد 
معدنی مختلف ان��رژی را آزاد ميکند. نوش��يدنيهای 
ورزشی حاوی ويتامين ها و مواد معدنی بوده که برای 
کم��ک به حفظ عملکرد بدن در ط��ول فعاليت مورد 
نياز اس��ت. عالوه براين، با از دس��ت دادن مايعات در 
طی تمرين، فرد تشنه ميشود. در حاليکه مواد موجود 
در نوشيدنيهای ورزشی ميتوانند تشنگی را بهتر از آب 
و س��اير نوشيدنيها رفع کنند. آب اگرچه تشنگی را از 
بين می برد، اما هيچ يک از الکتروليتها، کربوهيدراتها، 
ويتامينه��ا ي��ا مواد معدنی از دس��ت رفت��ه را که در 

نوشيدنيهای ورزشی وجود دارد، تامين نمی کند. 

بنابراين، نوشيدنی ورزش��ی نه تنها اين مواد مغذی 
را جايگزين می کن��د، بلکه می تواند آنها را برای مدت 
طوالنی ت��ر در بدن نگه دارد. البته آب عنصر اصلی در 
هر نوشيدنی ورزشی است که برای هيدراتاسيون مجدد 
بدن الزم اس��ت. مواد افزودنی موجود در نوشيدنيهای 
ورزش��ی، آنها را نس��بت به آب معمولی برتری داده و 
انتخاب خوبی برای جايگزينی مواد از دس��ت رفته در 
بدن ورزش��کاران اس��ت. البته بايد به اين نکته توجه 
داشت که نوشيدنی ورزشی و نوشيدنی انرژی زا کامال 
متفاوت هستند. نوش��يدنی های انرژی زا عموما حاوی 
کافئي��ن، ويتامين ه��ای گ��روه ب و کربوهيدرات باال 
می باشند که اس��تفاده از آنها ش��ايد در مواردی برای 
بازياب��ی ذخاير گليکوژنی کارآمد باش��د، اما با توجه به 
مقادي��ر باالی کربوهي��درات، ام��کان افزايش وزن و 
تغيير در نس��بت بافت عضله به بافت چربی را خواهند 
داشت که قطعا برای ورزشکاران مطلوب نخواهد بود. 
از سويی ديگر به دليل وجود کافئين در نوشيدنی های 
ان��رژی زا و اثرات مدر کافئين، امکان دهيدراته ش��دن 
ب��رای ورزش��کار وج��ود دارد. پ��س در هن��گام تهيه 
نوشيدنی های ورزش��ی بايد توجه داشت که به اشتباه 

به دنبال نوشيدنی انرژی زا نباشيم.

مکملهایغذایی

ش�اری  داروی�ی  مکم�ل  ش�رکت 
طی�ف  کن�ار  در  اس�ت  توانس�ته 
وس�یع محص�والت خ�ود، مکمل ه�ای 
ورزش�ی مانند مکم�ل BCAA، مکمل 
لوس�ین، مولت�ی ویتامین ه�ای مورد 
نی�از ورزش�کاران، بارهای ورزش�ی 
و  ان�رژی زا  نوش�یدنی های  نی�ز  و 
نوش�یدنی مورد نیاز برای فیتنس را 
نیز مطابق با استاندارهای بین المللی 
م�واد موردنی�از ب�رای ورزش�کاران 

تولید نماید.  
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رتينوپاتی ديابتی چيست؟
رتينوپاتی ديابتی )آس��يب عروق خونی در شبکيه( 
يکی از اصلی ترين علت های نابينايی و نيز کم بينايی 
در بيماران مبتال به ديابت 25 تا 74 س��ال به ش��مار 
م��ی رود. هر فرد مبت��ال به دياب��ت در معرض خطر 
رتينوپات��ی ديابتی خواهد بود و با توجه به ش��يوع رو 
به رش��د ديابت در دنيا، احتماال رتينوپاتی ديابتی نيز 
افزايش خواهد داش��ت. بر اساس گزارش فدراسيون 
بين المللی ديابت، در حال حاضر بيش از 93 ميليون 
نفردر دنيا  به درجاتی از آس��يب های چشمی ناشی از 
ديابت مبتال هس��تند. بر اساس اين گزارش از هر 3 
نفر، يک نفر ب��ه درجاتی از رتينوپاتی ديابتی و از هر 
10 نف��ر ديابتی، يک نفر به نوع ش��ديد تهديد کننده 

بينايی مبتال می شود. 
ع��وارض مزم��ن دياب��ت در دو دس��ته ع��وارض 
ميکرووس��کوالر و ماکرووس��کوالر تقس��يم بن��دی 
می گردند. عوارض ميکرووس��کوالر شامل نفروپاتی 
ديابت��ی، رتينوپاتی ديابت��ی و نوروپاتی ديابتی بوده و 
عوارض ماکرووس��کوالر ش��امل بيماری های قلبی-

عروقی می باش��ند. با توجه به رش��د ب��االی ديابت و 
رتينوپاتی ديابتی، تا کنون مداخالت بس��ياری برای 
درمان و پيش��گيری از رتينوپاتی ديابتی انجام ش��ده 

است که هنوز هم در حال انجام است. 

عوامل خطر ابتال به رتينوپاتی ديابتی: 
از مهم تري��ن فاکتور ه��ای خطر ابتال ب��ه رتينوپاتی 
ديابتی و يا تشديد آن می توان به سابقه ديابت، کنترل 
قند خون بيمار و نيز ميزان فش��ارخون اشاره کرد. اگر 
چه اختالالت چربی خون، مصرف دخانيات و ابتال به 
نفروپاتی ديابتی نيز از ساير عوامل خطر شناخته شده 

در ابتال به رتينوپاتی ديابتی به شمار می روند.
رتين���وپات��ی دي���ابتی درج�����ات مختلفی دارد. 
مراح��ل ابتدايی، رتينوپ���اتی دي��ابتی غيرپروليفراتيو 
Non Proliferative Diabetic Retinopathy

)NPDR( ناميده می شود. در اين مرحله، معموال بيمار 

عالمت خاصی ن��دارد )عروق خونی در ش��بکيه هنوز 
تشکيل نش��ده اند( و بنابراين بسياری از بيماران در اين 
مرحله به پزشک مراجعه نکرده و بيماری تشخيص داده 
نمی شود. به همين دليل، مراجعه منظم به چشم پزشک 
برای غربالگری ساالنه رتينوپاتی ديابتی از سال اول ابتال 
به ديابت در افراد ديابتی نوع دو و نيز 3 تا 5 س��ال بعد 
از تش��خيص ديابت نوع يک می تواند در تشخيص به 
موقع، درمان مناسب و پيشگيری از بروز درجات شديد و 

نابينايی اهميت بسزايی داشته باشد. 
درجات شديدتر رتينوپاتی ديابتی، رتينوپاتی ديابتی 
 Proliferative Diabetic Retinopathy پروليفراتي�و
)PDR(  نامي��ده می ش��ود. در اين مرحل��ه، عالوه بر 
کنترل عوامل خطر رتينوپاتی ديابتی، اقدامات درمانی 
مناس��ب نظير استفاده از داروهای Anti-VEGF و 
يا ليزر شبکيه بر اساس صالحديد چشم پزشک انجام 

خواهد شد. 

پيشگيری از رتينوپاتی ديابتی:
در اف��راد مبت��ال ب��ه دياب��ت، کنترل قن��د خون، 
فشارخون، چربی خون و نيز ترک سيگار از مهم ترين 
استراتژی ها در پيشگيری از بروز و يا تشديد رتينوپاتی 

ديابت به شمار می روند.
 کنترل قند خون: بعد از انتش��ار نتايج مطالعه 
DCCT و UKPDS، هيپرگليس��می ي��ا قند خون 
ب��اال به عن��وان مهم تري��ن فاکت��ور خط��ر عوارض 
ميکرووسکوالر ديابت شناخته 
شده اس��ت. بر اس��اس نتايج 
مطالع��ه UKPDS، هر يک 
هموگلوبين   کاه��ش  درص��د 
HbA1c ت��ا 37 درصد خطر 
عوارض ميکرووسکوالر ديابت 
را کاهش می دهد. عالوه براين، 
DCCT/ مطالع��ه  نتاي��ج 
EDIC نش��ان می ده��د که 
کنت��رل قن��د خ��ون در ب��دو 

تشخيص ديابت می تواند در پيشگيری و کاهش خطر 
بروز و يا تش��ديد رتينوپاتی ديابتی نقش داشته باشد. 
ب��رای اکثر افراد ديابتی، کنت��رل قند خون به معنای 
حفظ س��طح HbA1c به کمتر از 7 درصد می باشد. 
الزم به ذکر اس��ت که مي��زان هدف HbA1c برای 
افراد مس��ن، افرادی که بيماری ه��ای همراه متعددی 
دارن��د، افراديکه عوارض ش��ديد ديابت در آنها ايجاد 
شده اس��ت و يا اميد به زندگی کمتری دارند، متفاوت 
خواهد بود. اگرچه معموال ش��يو ع رتينوپاتی ديابتی با 
افزايش سن ابتال به ديابت افزايش پيدا خواهد کرد، اما 
ب��ا توجه به نتايج مطالعات DCCT/EDIC و مطرح 
 ) Metabolic Memory( ش��دن خاطره متابوليک
در سال های ابتدايی تشخيص ديابت، کنترل شديد قند 
خون در پيشگيری از بروز و يا تشديد رتينوپاتی ديابتی 

بسيار اهميت دارد.

] گابري��ک  د ياب��ت  انجم��ن  علم��ی  مد ي��ر  عموم��ی-  پزش��ک   / صد اق�ت  س�ارا  د کت�ر   [

رتينوپ��اتی دي��ابتی 

 ،UKPDS بر اس�اس نتایج مطالعه
ه�ر ی�ک درص�د کاه�ش هموگلوبی�ن  
HbA1c ت�ا 37 درص�د خطر عوارض 
کاه�ش  را  دیاب�ت  میکرووس�کوالر 
می ده�د. عالوه براین، نتای�ج مطالعه 
ک�ه  می ده�د  نش�ان   DCCT/EDIC
کنت�رل قن�د خ�ون در ب�دو تش�خیص 
دیابت می تواند در پیشگیری و کاهش 
خط�ر ب�روز و ی�ا تش�دید رتینوپاتی 
دیابتی نقش داش�ته باش�د. برای اکثر 
اف�راد دیابت�ی، کنت�رل قن�د خ�ون ب�ه 
معنای حفظ س�طح HbA1c به کمتر 

از 7 درصد می باشد.
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 کنترل فشار خون: عالوه بر کنترل قند خون، 
کنترل فشارخون نيز در پيشگيری از بروز و يا تشديد 
رتينوپات��ی ديابتی بس��يار مهم اس��ت. ميزان هدف 
فش��ارخون در افراد مبتال ب��ه ديابت، معموال کمتر از 
140/90 ميلی متر جيوه مطرح می ش��ود. اگر چه اين 
هدف با توجه به ميزان خطر 10 ساله قلبی و عروقی 
در بيماران ممکن اس��ت ب��ه 130/80 ميلی متر جيوه 
نيز کاهش پيدا کند. بنابراين اندازه گيری فش��ارخون 
در ف��رد مبتال به دياب��ت حداقل در ه��ر ويزيت، در 
شناس��ايی و درمان ب��ه موقع فش��ارخون و بنابراين 
کاهش عوارض ناش��ی از فش��ارخون باال که يکی از 

آنها رتينوپاتی ديابتی است، اهميت بسزايی دارد. 
 کنترل چربی خون: در مطالعات انجام ش��ده، 
اهميت کنترل قند خون و فش��ارخون در پيشگيری و 
يا تشديد رتينوپاتی ديابتی اهميت بيشتری نسبت به 
کنترل چربی خون دارد. اما با توجه به پاتوفيزيولوژی 
آترواس��کلروز که اختالالت چربی خون در آن نقش 
مهم��ی ايف��ا می کند، درم��ان اخت��الل چربی خون 
زمينه ای در فرد ديابتی اهميت بااليی خواهد داشت. 
ع��الوه بر م��وارد ب��اال، اصالح س��بک زندگی نيز 

در کنت��رل دياب��ت و ع��وارض آن هميش��ه در صدر 
توصيه های پزش��کان قرار دارد. اصالح سبک زندگی 

شامل موارد زير است: 
 اص��الح برنام��ه غذاي��ی و جايگزي��ن ک��ردن 
غذاهای س��الم، کاهش دريافت چربی های ترانس و 
نمک، مصرف ميزان متناسب کربوهيدرات و افزايش 

دريافت فيبر در برنامه غذايی  
 افزايش فعاليت فيزيکی و داشتن برنامه ورزشی 
منظ��م مانند داش��تن ورزش هوازی ب��ه مدت 150 
دقيقه در هفته با ش��دت متوس��ط. الزم به يادآوری 
اس��ت اگر بيماری س��ابقه رتينوپاتی ديابتی دارد، در 
مورد نوع، مدت و ش��دت ورزش با چشم پزشک خود 

مشورت نمايد. 
 ترک س��يگار و قليان. با توجه به نقش شناخته 
ش��ده س��يگار و قليان در بروز عوارض ديابت و آثار 
مخربی که سيگار و قليان بر اندوتليوم عروق خواهند 
داشت، تشويق به ترک س��يگار و برنامه ريزی برای 
اجرای آن در ليس��ت اهداف مشترک پزشک و بيمار 

قرار می گيرد که نبايد از اهميت آن غافل شد. 
 اس��تفاده و مصرف ترکيبات آنتی اکس��يدانی از 

طريق رژيم غذايی و يا مکمل. 
هايپرگليسمی يا قند خون باال منجر به توليد باالی 
گونه های فعال اکس��يژن و در نتيجه ايجاد اس��ترس 
اکسيداتيو ش��ده و از آنجائيکه بافت شبکيه نسبت به 
اس��ترس اکسيداتيو بس��يار حساس اس��ت، ترکيبات 
آنتی اکسيدانی می توانند يک استراتژی درمانی مناسب 

برای رتينوپاتی ديابتی باشند. 
تعداد زيادی از مطالعات نشان داده اند که رژيم های 
غن��ی از ميوه ها و س��بزی ها و ي��ا مکمل های غنی 
از ترکيب��ات آنتی اکس��يدانی در کنار کنت��رل ديابت 
می توانند بين اکس��يدان ها و آنتی اکس��يدان ها تعادل 
ايج��اد کرده و ش��روع رتينوپاتی ديابت��ی را به تاخير 
بياندازند. همچنين، در مطالعات مختلف نش��ان داده 
ش��ده اس��ت که ترکيبات��ی مانند لوتئي��ن و گزانتين 
ک��ه پيش س��از ويتامين آ می باش��ند، آنتوس��يانين و 
پروآنتوس��يانين، ويتامي��ن ای، روی و س��لنيوم ني��ز 
می توانند در پيش��گيری و کمک به بهبود آسيب های 

شبکيه مانند رتينوپاتی ديابتی موثر باشند.
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Interventions and Complications Study. Diabetes 
Care. 2014;37(1):17-23.

3. King, P., Peacock, I., & Donnelly, R. (1999). 
The UK prospective diabetes study (UKPDS): 
clinical and therapeutic implications for type 2 
diabetes. British journal of clinical pharmacol-
ogy, 48(5), 643-8.

یک�ی از محص�والت ش�رکت مکم�ل دارویی ش�اری، مکمل 
شاری ویژن می باشد که با داشتن رنج وسیعی از ترکیبات 
گزانتی�ن،  لوتئی�ن،  مانن�د  ضدالتهاب�ی  و  آنتی اکس�یدانی 
آنتوس�یانین، پروآنتوس�یانین، ویتامی�ن آ، ویتامی�ن ای، 
زین�ک، س�لنیوم و مس می تواند در بهبود س�اختار فیزیکی 
چش�م نظیر ش�بکیه، قرنیه و عدسی، بهبود گردش خون در 
نسوج اطراف چشم، پیشگیری از آب مروارید و دژنراسیون 
ماکوالر وابسته به سن و نیز پیشگیری و بهبود آسیب های 

شبکیه مانند رتینوپاتی دیابتی موثر باشد.
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بيم��اری کبد چرب غيرالکلی، به عنوان تجمع باالی 
چربی خصوصا تری گليس��ريد در کبد تعريف شده که 
ش��يوع آن در دنيا بين 25 تا 45 درصد می باشد. علت 
مهم اين بيماری، چاقی خصوصا چاقی ش��کمی است 
که ارتباط نزديکی با مقاومت انس��ولين دارد. بر اساس 
آمارهای منتش��ره، کب��د چرب غيرالکل��ی مهمترين 
علت پيوند کبد تا س��ال 2030 خواهد بود. بااين حال، 
بيماری های قلبی- عروق��ی به عنوان مهمترين علت 
مرگ و مير در اين بيماران ش��ناخته شده اند. در حدود 
20% از بيماران مبتال به کبد چرب غيرالکلی، کبد چرب 
به سيروز کبدی و يا سرطان کبد پيشرفت می کند. کبد 
چرب غيرالکلی بر اس��اس ش��دت بيماری به 4 گروه 
تقس��يم می گردد:  نوع1 ش��امل اس��تئاتوزيس کبدی 
)تجمع چربی در کبد( بدون التهاب و بدون فيبروز؛ نوع 
2 شامل استئاتوزيس کبدی بدون التهاب البوالر ولی 
همراه با فيبروز يا بالون های هپاتوس��يت )سلول های 
کبد(؛ نوع 3 ش��امل اس��تئاتوزيس هم��راه با التهاب و 
فيبروز در ميزان قابل توجه  و در نهايت نوع 4 ش��امل 
استئاتوزيس کبدی همراه با التهاب، بالون هپاتوسيت، 
فيبروز و اجس��ام Mallory Denk در کبد. بر اساس 
مطالعات انجام شده، استئاتوزيس کبدی تقريبا در %70 

بيماران چاق و 35% افراد الغر وجود دارد. 
اگرچه پاتوژنز دقيق اين بيماری ش��ناخته نشده، 
يک مدل برای کبد چ��رب غيرالکلی تحت عنوان

multi-hit يا مدل چند آس��يب در نظر گرفته شده 
اس��ت که در اثر نقص در متابوليس��م اس��يد چرب، 
مقاومت انسولين، تغيير جريان سيگنالی و نيز مستعد 
شدن سلول های کبد به آسيب های بعدی رخ می دهد. 
به دنبال آن، اس��ترس اکس��يداتيو رخ داده و نيز بيان 
س��يتوکين های پيش التهابی و کموکين ها که وابسته 
به NFkB اس��ت، بيان فاکتورهای پروفيبروژنيک و 
نيز آديپوس��يتوکين های درگير در التهاب و آپاپتوز يا 

مرگ سلولی افزايش می يابد. 
دو دسته درمان کبد چرب غيرالکلی شامل:

1- مداخ��الت ش��يوه زندگی نظي��ر کاهش وزن، 
اصالح��ات رژيم��ی نظير جويدن کام��ل غذا، صرف 
غذا فقط هنگام گرس��نگی، ترک غذاخوردن پيش از 
س��يری کامل، عدم ريزه خواری، عدم درهم خوری، 
عدم نوش��يدن آب و مايعات گازدار مانند دوغ، نوشابه 
و دلس��تر بعد از غذا، عدم نوشيدن آب خيلی سرد در 
حال��ت ناش��تا، بعد از ورزش، بعد از اعمال جنس��ی و 
بع��د از حمام و نيز فعاليت بدنی مناس��ب با گنجاندن 

پياده روی و ورزش روزانه؛

داروه��اي  از  )اس��تفاده  داروي��ی  درم��ان   -2
حس��اس کننده انس��ولين، داروهای کاهن��ده چربي، 
اس��يد،  کولي��ک  اورسوداکس��ی  آنتي اکس��يدان ها، 
استاتين ها و مسدودکننده های سيستم آنژيوتانسين- 

رنين و داروهاي با منشاء گياهي(.
در طی س��الهای اخير اثرات مثبت مشتقات گياهی 
ب��رای درمان کبد چرب، توج��ه زيادی را بخود جلب 
نموده اس��ت. متخصصين در اين زمينه ادعا می کنند 

که اين ترکيبات گياهی دارای اين مزايا می باشند:
1- در سراسر دنيا به راحتی قابل دسترس هستند؛ 
2- فرآورده طبيعی بوده که حداقل اثر جانبی را دارند؛

3- اث��رات آنه��ا در مطالعات علم��ی و کارآزمايی 
بالينی بررسی شده است. چندين بررسی اخير در اروپا 
و اياالت متحده، افزايش چشمگير مصرف داروهای 
گياهی را نش��ان داده اس��ت؛ به طوريکه حدود %65 
بيم��اران مبتال ب��ه ناراحتی ه��ای کب��دی در دنيا از 
محص��والت گياهی اس��تفاده می کنن��د. درمان های 
طبيع��ی و گياهی، ب��ازاری ح��دود 1/8 بيليون دالر 
را در اي��االت متح��ده به خود اختصاص داده اس��ت. 
همچنين، نتايج آمارها حاکی از آن اس��ت که ميلک 
تيستل )خارمريم( ارزش مالی حدود 180ميليون دالر 

را در آلمان داشته است. 
در مي��ان گياهان��ی ک��ه در بيماری ه��ای کب��دی 
کاربرد دارن��د، خانواده Asteraceae )کاس��نی ( در 
خط اول درمان می باش��ند. در ادام��ه به چند مورد از 
پرمصرف ترين و اثربخش ترين گياهان دارويی برای 

درمان کبد چرب غيرالکلی اشاره می گردد:  

 ميل�ک تيس�تل )خار مري�م( با ن�ام علمی  
L.Silybum marianum از خانواده کاسنی: اين گياه 

از قرن های گذش��ته برای درمان بيماری های کبدی 
مورد اس��تفاده قرار گرفته است. بخش مورد استفاده 
اين گياه، دانه های آن است. مهمترين ترکيبات ميلک 
تيستل شامل فالوونوئيدهای سيليبين، سيليديانين و 
ايزوسيليبين بوده که در بين آنها، سيليبين فعال ترين 
ترکيب بيولوژيک آن می باشد. از نظر طبيعت، در دوم 
گرم و در اول خشک است. مهمترين اثرات آن شامل 

درم��ان کمکی در بيماری های التهابی و مزمن کبد، 
صف��را آور، کاهش چربی و کلس��ترول خون و تاثير 
قابل توج��ه در آزمون های عملکردی کبدی اس��ت. 
عارضه جانبی شايع اين گياه، ملين بودن آن می باشد 
که در واقع در راستای عملکرد درمانی اين گياه است.
 آرتيش�و )کنگ�ر فرنگ�ی( ب�ا ن�ام علم�ی 
L.Cynara scolymus از خان�واده کاس�نی: بخ��ش 

مورد اس��تفاده اين گياه اندام هوايی و ريشه آن است. 
از نظر طبيعت، در دوم گرم و در اول خش��ک اس��ت. 
مهمترين اثرات آن ش��امل حل سنگ های صفراوی، 
کاهش کلسترول و چربی خون، محافظ کبد و کاهش 
قند خون می باش��د. اين گي��اه با داروه��ای کاهنده 
کلس��ترول تداخل داشته و در صورت انسداد مجاری 
صفراوی، نبايستی اس��تفاده گردد. مادران شيرده نيز 
نبايس��تی آرتيش��و مصرف نمايند؛ از آنجاکه مصرف 
آرتيش��و و برگ های آن تاثير زيادی در کيفيت، بو و 
مزه ش��ير مادر دارد. مصرف آرتيشو در زمان بارداری 

نيز بايستی محدود باشد. 

  L .Cichorium intybusکاس�نی با نام علمی 
از خانواده کاس�نی: بخش مورد اس��تفاده اين گياه، 
کليه اندام های گياه بويژه ريش��ه و ب��رگ و دانه آن 
می باشد. از نظر طبيعت، برگ تازه در آخر اول  سرد و 
تر و با اجزاء حاره لطيفه که از شس��تن زائل می گردد، 
تخم کاس��نی در دوم سرد و خشک و بيخ آن در اول 
گرم و در دوم خشک است. مهمترين اثرات آن شامل 
صف��را آور، محافظ کبد، کاهش دهنده کلس��ترول و 
قند خون و مقوی قلب می باش��د. کاس��نی با داروی 
بپريديل که برای مش��کالت قلبی اس��تفاده می شود، 
تداخ��ل دارد. همچنين در صورت بارداری و انس��داد 

مجاری صفراوی نبايستی استفاده گردد. 

1. Jia Xiao, Kwok Fai So, Emily C. Liong, 
George L. Tipoe. Recent Advances in the Herbal 
Treatment of Non-Alcoholic Fatty Liver Dis-
ease. Journal of Traditional and Complementary 
Medicine. 2013, 3( 2): pp. 88-94

2. Rinella ME. Nonalcoholic fatty liver dis-
ease: a systematic review. Jama.2015; 313(22): 
2263-73

مکملهایگیاهی

] دکت�ر ليل�ی عب�دی / متخص��ص داروس��ازی س��نتی- کليني��ک ط��ب س��نتی دانش��گاه عل��وم پزش��کی اي��ران [

نقش فرآورده های گياهی 
در درمان کبد چرب 
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عصاره ميلک تستل )Silybum marianum( يا 
خار مريم حاوی يک فالووليگنان فعال يا سيليمارين 
)از خان��واده کاس��نيان( بوده ک��ه از 3 فالوونوئيد به 
نام های س��يلی بين، س��يلی ديانين و سيلی کريستين 
تش��کيل ش��ده اس��ت که در بي��ن آنها، س��يلی بين 
بيش��ترين اثر آنتی اکس��يدانی و ضدالتهاب��ی را دارد. 
اين گياه توس��ط طب سنتی و پزش��کی برای درمان 
ان��واع بيماری های مختلف مانن��د بيماريهای کبدی، 
تومورها، بيم��اری قلبی-عروقی اس��تفاده می گردد. 
مطالعات بس��يار زيادی درباره خواص درمانی ميلک 
تيس��تل ص��ورت گرفته اس��ت ک��ه در نتاي��ج آنها، 
سيليمارين مش��تق شده از ميلک تيس��تل، به عنوان 
ي��ک ترکيب آنتی اکس��يدان و ضدالتهابی موثر برای 
بهبود عملکرد کبد، محافظت کبد و مجاری صفراوی 
و نيز درمان اختالالت کبدی مختلف نظير کبد چرب 
غيرالکلی، التهاب کبد، سميت کبدی ناشی از سموم، 

هپاتيت ويروسی و سيروز شناخته شده است. 

مهمترين خ��واص فارماکول��وژی و درمانی ميلک 
تيستل شامل:

 درمان کبد چرب و بهبود عملکرد کبد:
ب��ر اس��اس مطالع��ات ص��ورت گرفته، 
مهمترين مکانيس��م های ميلک تيستل در 
اين زمينه ش��امل مهار فعال ش��دن فاکتور 
التهاب��ی NfKB و در نتيجه کاهش توليد 
اينترلوکين6،  التهابی نظير  س��يتوکين های 
TNFα و اينترلوکي��ن 1 بت��ا، مه��ار توليد 
لکوترين ها، کاهش ميزان آنزيم های کبدی 
)ALT و AST(، پايداری س��اختار غشای 
کبد و بلوکه کردن سموم مختلف در سطح 
غش��اء، تحريک آنزي��م RNA پليمراز I و 
افزايش س��نتز پروتئين های ريبوزومی که 
در نهايت موجب افزايش توليد س��لول های 
جديد کبد می شود، افزايش بيان آنزيم های 
دسموتاز،  سوپراکسيد  نظير  آنتی اکس��يدان 
کاتاالز و گلوتاتيون پراکسيداز، بلوکه کردن 
ورود وي��روس هپاتي��ت C و جلوگيری از 
الحاق آن با ليپوزوم، افزايش حساس��يت به 
انس��ولين، کاهش چربی درون کبد، کاهش 
تجم��ع چربی احش��ايی و بهب��ود مقاومت 

انسولين می باشند.

  اثر ضد ديابت:
 عص��اره ميلک تيس��تل از طريق افزايش 

بيان انتقال دهن��ده گلوکز ن��وعGLUT4( 4(، بهبود 
 ،)IRS( فسفريالس��يون سوبسترای رسپتور انس��ولين
بهبود عملکرد رس��پتورهای انس��ولين، تنظيم مس��ير 
س��يگنالی PPARγ، کاهش مقاومت انس��ولين و نيز 
بازسازی سلول های بتای پ��انکراس می تواند در کنترل 

قند خون بيماران مبتال به ديابت نوع2 موثر باشد. 

 اثر کاهش چربی خون:
عص��اره ميل��ک تيس��تل از طريق کاه��ش آنزيم 
هيدروکس��ی متيل گلوتاريل کوآنزيم  آردوکتاز می تواند 
موجب کاهش س��نتز کلس��ترول و در نتيجه کاهش 
کلس��ترول س��رم گ��ردد. همچنين، افزاي��ش ميزان 
تری گليس��ريد در کب��د را س��رکوب ک��رده و موجب 

کاهش سنتز VLDL  خواهد شد. 

 اثر سالمت قلب:
عصاره ميلک تيستل بواسطه فعاليت آنتی اکسيدانی 
قوی وکاهش اس��ترس اکس��يداتيو می تواند موجب 
افزايش پايداری و اس��تحکام غشای سلول های قلب 

شده و به تشکيل مجدد بافت قلب کمک نمايد. 

 بهبود نقص عملکرد اندوتليال:
اس��ترس اکس��يداتيو منج��ر ب��ه کاه��ش قابليت 
دسترس��ی به نيتريک اکسيد )NO( و توليد پروکسی 
نيتريت و در نتيجه نقص عملکرد اندوتليال می شود. 
س��يليمارين حاصل از ميلک تيس��تل می تواند ميزان 
نيتريک اکس��يد را که تنظيم کننده تن عروقی است 
حف��ظ کرده، ضخامت عروق را کاهش داده و موجب 
انبس��اط ماهيچه صاف عروق  ش��ود. بنابراين نقص 
عملکرد  اندوتليال را که مهمترين علت آتروسکلروز 

است،  کاهش می دهد. 

 بهبود پرفشاری خون:
س��يليمارين از طري��ق کاه��ش اس��ترس 
اکس��يداتيو و افزاي��ش مي��زان آنزيم ه��ای 
آنتی اکس��يدان مانند گلوتاتيون پراکس��يداز، 
کات��االز، سوپراکس��يد دس��موتاز و کاه��ش 
ميزان تيوباربيتوريک اس��يد اثر محافظتی در 
برابر فش��ارخون داشته و از طريق اثر بر روی 
رسپتورهای آنژيوتانسين AT1 موجب انبساط 
عضله صاف عروق، بهبود دفع آب و نمک و 

در نتيجه موجب کاهش فشارخون می شود. 

1. Alessandro Federico, Marcello 
Dallio and Carmelina Loguercio. Si-
lymarin/Silybin and Chronic Liver 
Disease:A Marriage of Many Years. 
Molecules. 2017; 22: 191; doi:10.3390/
molecules22020191

2. Abdoh Taleb, Khalil Ali Ahmad, 
Awais Ullah Ihsan, Jia Qu, Na Lina, 
Kamal Hezam, Nirmala Koju, Lei Hui, 
Ding Qilong. Antioxidant effects and 
mechanism of silymarin in oxidative 
stress induced cardiovascular diseases. 
Biomedicine & Pharmacotherapy 102 
(2018) 689–698

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

ميلک تيستل و خواص درمانی آن
 )کنترل کبد چرب و ...( 

مکملهایگیاهی

سیلیمارین مشتق شده از میلک تیستل، 
به عنوان یک ترکیب آنتی اکسیدانی و 
ضدالتهابی موثر برای بهبود عملکرد 

کبد، محافظت کبد و مجاری صفراوی و 
نیز درمان اختالالت کبدی مختلف نظیر 
کبد چرب غیرالکلی، التهاب کبد، سمیت 

کبدی ناشی از سموم، هپاتیت ویروسی 
و سیروز شناخته شده و همچنین برای 
کاهش قندخون، چربی خون، فشار خون 

و نیز سالمت قلب اثر دارد. 
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براس��اس راهنماه��ای مربوط به رژي��م غذايی که 
مهم تري��ن آنها مربوط به دانش��گاه ه��ای معتبر دنيا 
از جمله دانش��گاه هاروارد اس��ت، توصيه می شود که 
حداقل 20  تا  25% و در بعضی از کش��ورها تا %30 
کال��ری دريافتی روزانه از روغن ه��ای مايع خوراکی 
تأمين ش��ود. زيرا آنچه براس��اس پژوهش های امروز 
آش��کار اس��ت، درحال حاضر روغن های مايع گياهی 
نس��بت به بقي��ه چربی ه��ا در تأمين کال��ری روزانه 
ارجحيت دارن��د. مهمترين روغن ه��ای مايع گياهی 
به ترتيب اهميت ش��امل روغن زيتون، ذرت، کانوال، 
آفتابگ��ردان، کنج��د و س��اير روغن ه��ای حاصل از 
دانه های روغنی هس��تند که در فرهنگ های مختلف 
استفاده می شوند. در راهنمای غذايی هاروارد به خاطر 
نقش اسيد چرب امگا 9 موجود در روغن زيتون برای 
سالمت، اولويت با روغن زيتون ذکر شده است. حتی 
زمانيکه اثر انواع اس��يدهای چرب غيراشباع بر روی 
پروفايل ليپيدی بررس��ی گرديد، نتايج نشان داد تنها 
اسيد چرب غيراشباعی که عالوه بر کاهش کلسترول 
سرم می تواند اثر افزايش دهندگی HDL-کلسترول 
س��رم را داش��ته باش��د، اس��يد چرب امگا9 است که 
بيش��ترين منبع آن روغن زيتون و زيتون می باش��د. 
درحاليکه بقيه اس��يدهای چرب غيراشباع نظير امگا3 
يا 6 چنين اثری را نداش��تند. اگرچه اسيدهای چرب 
ام��گا 3  در يک دوز مش��خص اما ن��ه در هر دوزی 
-VLDL می توانند ميزان تری گليس��ريد ي��ا ميزان
کلس��ترول س��رم را کاهش دهند، ممکن اس��ت در 
دوزه��ای باالتر نقش های پراکس��يدانی ي��ا التهابی 
داش��ته باش��ند که باعث افزايش پروس��ه التهاب در 
بدن می ش��ود. بنابراين در اين نوع اس��يدهای چرب 
غيراش��باع مانند امگا 3 و امگا 6 ، محدوده دوز سالم 

بسته تر و محدودتر است. 

عالوه بر توصيه به دريافت روغن های مايع گياهی، 
توصيه شده است که در دريافت انواع اسيدهای چرب 
غيراش��باع در رژيم غذايی روزانه تنوع وجود داش��ته 
باشد. اين بدان معناست که يک نوع روغن به صورت 

دائم استفاده نشود. در مورد منابع قابل دسترس امگا 
9 و امگا 6 ، خيل��ی نگرانی وجود ندارد. تنها نگرانی 
درمورد دسترس��ی به منابع اس��يدهای چرب امگا 3 
می باش��د. اسيدهای چرب امگا 3، يک مقدار از منابع 
غذاي��ی حيوانی و يک مقدار ني��ز ) فرم آلفالينولنيک 
اس��يد( از مناب��ع گياهی تأمين می گردن��د. مهمترين 
منابع گياهی اسيدهای چرب امگا3 شامل مغزدانه ها 
نظير گردو و ساير دانه های روغنی بوده که مهمترين 
آنها خرفه اس��ت و باالترين س��طح اسيد چرب امگا 
3 گياه��ی را در بين دانه ه��ای روغنی دارد. خرفه در 
فرهنگ قديمی غذای ايرانی زياد اس��تفاده می ش��د 
ولی متأس��فانه در حال حاضر، نسل جديد اصال از آن 
آگاهی ندارد. همچنين، بذر کتان، ارزن، روغن کانوال 
و کلزا نيز از منابع گياهی اسيدچرب امگا3 می باشند. 
منابع غذايی حيوانی اسيدهای چرب امگا 3 که همان 
ايکوزاپنتانوئي��ک اس��يد و دوکوزاهگزاانوئيک بوده و 
برای س��المت چشم، ترکيب و عملکرد مغز خصوصا 
در طی دوره رشد و نمو مهم هستند، شامل غذاهای 
دريايی اس��ت که البته درياهايی که به آب های آزاد 
راه دارن��د. مثال در ايران، ماهی های دريای مازندران 
و رودخانه ها اصال اس��يد چرب ام��گا3 ندارند؛ ماهی 
قزل آال ک��ه زياد مصرف می ش��ود برخ��الف تصور 
عموم اصال اس��يد چرب امگا 3 ندارد؛ اما ماهی های 
دريای جنوب مانند ش��ير، قبا، راش��گو، حلوا، زبيدی، 
ميگوهاي��ی که در دريای جنوب صيد می ش��وند نه 
ميگوهای پرورش��ی، منابع خوب حيوانی اس��يدهای 
چرب امگا3 هس��تند ک��ه نقش عم��ده ای در تامين 
اس��يدهای چرب مغز و چش��م دارند. مطالعات نيز به 
طور گسترده نشان داده اند که اسيدچرب امگا3 برای 
پيش��گيری از بيماری های تحليل برنده عصبی و نيز 
بيماری های س��ايکولوژيک و نورولوژيک موثر است. 
هرچه س��رانه مصرف منابع غذايی اس��يدهای چرب 
امگا 3 حيوانی در يک کشور بيشتر باشد، شانس ابتال 
به افسردگی عمده در آن کشور به صورت کامال قابل 

توجه و خطی کمتر می باشد.

منابع اس��يدهای چرب امگا6،  بقيه روغنهای مايع 
گياهی هس��تند مانند ذرت، آفتابگردان، سويا، کنجد.  
اس��يدهای چرب امگا6 اگر متعادل مصرف شوند که 
نس��بت اسيد چرب امگا 6 به اسيد چرب امگا 3 حفظ 
ش��ود، می توانند نقش ضدالتهاب داش��ته باش��ند. اما 
متأس��فانه وقتی مقدار دريافت امگا 6 بيش��تر ش��ود، 
نقش آنها برعکس ش��ده و عامل التهابی محس��وب 
می شوند که اين التهاب و استرس اکسيداتيو می تواند 
ريش��ه تم��ام بيماری های مزمن مانن��د بيماری های 
قلبی-عروق��ی، بيماری ه��ای متابوليک نظير ديابت، 
سرطان و سندرم متابوليک باشد. بنابراين، همواره به 
مصرف متعادل انواع اسيدهای چرب غير اشباع مانند 

امگا 6 و3 توصيه می شود.

نکته نگران کننده در کشورهايی با الگوی خوراکی 
شبيه کشور ما، عدم تعادل بين مصرف اين اسيدهای 
چرب غيراشباع اس��ت. به خاطر مصرف بسيار بسيار 
زياد گوش��ت مرغ در کشور ما که منبع اصلی امگا 6 
اس��ت و نيز بقيه روغن های مايع گياهی به جز روغن 
بذرکتان که حاوی اس��يدهای چرب غيراشباع امگا 3 
هستند، متأسفانه اين الگوی غذايی باعث شده است 
که نس��بت اسيد چرب امگا 6 به اسيد چرب امگا3 به 
طور وحش��تناکی افزايش پيدا کند. در حاليکه توصيه 
ش��ده است که اين نسبت 3 به 1 يا 6 به 1 باشد ) به 
ازای هر 6 سروينگ اسيد چرب امگا 6 ، حداقل يک 
س��روينگ اسيد چرب امگا 3 دريافت شود(، براساس 
پژوهش های انجام ش��ده متأس��فانه اين نس��بت در 
کشور ما باالی50 به 1 يا حتی 60 به 1 است. نسبت 
ب��االی امگا 6 به امگا 3 به ش��دت می تواند ش��انس 
بروز بيماری ه��ای قلبی-عروقی و مغزی را  افزايش 
ده��د. بنابراين هرگونه تدبير يا اس��تراتژی که بتواند 
اين نس��بت را تعديل کند خيلی مهم است. براساس 
فسيل های به جا آمده، دانشمندان تخمين زده اند که 
نس��بت امگا 6 به امگا 3 درگذشته نيز همان 3 به 1 
يا 6 به 1 بوده اس��ت. در حاليکه متأس��فانه امروزه به 
دليل تغيير در ش��يوه زندگی و الگوهای غذايی و نيز 

روغن های مايع گياهی در يک نگاه
رژيم د رمان��ی-  و  تغذي��ه  متخص��ص   / وف�ا  محمد رض�ا  د کت�ر   [
] اي��ران  پزش��کی  عل��وم  د انش��گاه  تغذي��ه  گ��روه  اس��تاد  
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انتخاب ه��ای محدود غذايی، اين نس��بت و تعادل به 
شدت به هم خورده است.

بنابراين به منظور غلبه بر اين مش��کل، براس��اس 
راهنمای خوراکی غذای س��الم توصيه می ش��ود که 
تم��ام خانواده ها، همه روغن های مايع گياهی موجود 
در بازار را در دسترسش��ان داش��ته باشند و به صورت 
چرخش��ی از آنها در برنامه غذايی استفاده کنند؛ مثال 
يک روز روغن س��ويا اس��تفاده کنند، يک روز روغن 

ذرت يا روغن کانوال و... 
مس��اله مهم ديگر درباره روغن های مايع خوراکی 
و گياه��ی، حساس��يت آنه��ا در برابر ن��ور، حرارت و 
اکسيداسيون است. به همين دليل، تاريخ مصرف اين 
روغن ها بس��يار کوتاه اس��ت. بنابراين موقع خريد به 
تاريخ آن ها حتما دقت ش��ود. همچنين، بس��ته بندی 
بايس��تی درست و سالم باشد. توصيه می شود که اين 
روغن های مايع خوراک��ی حتما در کابينت و درجای 
خن��ک و تاري��ک  نه در کن��ار اج��اق گاز نگهداری 
ش��وند. زمانيک��ه درب آن ها  باز  و از آن ها اس��تفاده 
ش��د، س��ريع درب را بس��ته و در مجاورت  هوا قرار 
نگيرن��د. نکت��ه مهم ديگر در م��ورد همه روغن های 
مايع خوراکی اين اس��ت که همه آنها به دليل اينکه 
در برابر حرارت حس��اس هستند، عمده مصرف واقعا 
بايستی به صورت dressing يعنی روی غذا باشد نه 
برای طبخ و پخت و پز. هرچه قدر حرارت حين پخت 
بيش��تر باش��د، احتمال آس��يب های فيزيکوشيميايی 
برای اس��يد چ��رب موج��ود در اين روغن ها بيش��تر 
اس��ت. اين آس��يب ها ش��امل تغييرات ايزومراسيون 
اس��ت يا يک حالت نيمه اکسيده ش��دن که ترکيبی 
مانن��د آکرولئين ايج��اد می گردد که کارس��ينوژن و 
سرطانزاس��ت. بنابراين به  هيچ عن��وان، هيچ کدام از 
روغن های مايع خوراکی برای س��رخ کردن مناس��ب 
نيس��تند. بااين حال، تکنولوژی توانس��ته اس��ت برای 
غلبه بر اين مش��کل، روغن ه��ای مايع خوراکی را به 

صورت نس��بتا هيدروژن��ه درآورد و روغن مخصوص 
س��رخ کردنی توليد نموده اند. بنابراين يک بخشی از 
روغن هيدروژنه ش��ده است که روغن نه خيلی مايع 
اس��ت و نه خيلی جامد. اين امر موجب ش��ده اس��ت 
که مقاومت حرارتی روغن تا حدودی بيش��تر ش��ود. 
بااين حال، هيدروژنه ش��دن نسبی باعث می گردد که 
بخش عمده ای از اس��يدهای چرب غيراشياع روغن، 
ايزومريزه ش��ده و درنتيجه ايزومر سيس اسيد چرب 
به ايزومرترانس تبديل شود. بنابراين، متأسفانه خيلی 
از روغن های مايع خوراکی مخصوص س��رخ کردنی 
که به اين صورت تهيه می ش��وند، درصد اسيدچرب 
تران��س در آنها باالس��ت ک��ه روی آنها نيز نوش��ته 
نش��ده اس��ت. با اين حال، بعضی کارخانه های توليد 
کننده روغن توانس��تند تکنول��وژی وارد کنند که بعد 
از هيدروژناسيون می تواند اسيدچرب ترانس را حذف 
نمايد. ولی م��ا به عنوان يک مص��رف کننده عادی 
واقع��ا نمی دانيم کدام روغن اس��يد چرب ترانس دارد 
و کدام يک ن��دارد. زيرا بخاطر هزين��ه باال، خيلی از 
کارخانه ها ديگر اي��ن کار را انجام نمی دهند. درنتيجه 
انتظار می رود که روغن هيدروژنه نس��بی مخصوص 
س��رخ کردن نيز متأس��فانه درصد اسيد چرب ترانس 
بااليی داش��ته باشد. در کنار تمام اين مسائل، از نظر 
دانش تغذيه، س��رخ کردن بدترين انتخاب برای تهيه 
يک ماده خوراکی است. بنابراين تا جای ممکن نبايد 
به مصرف غذای سرخ کردنی عادت کرد و اگر زمانی 
مصرف ش��د، در مقدار خيلی کم بوده و هرچند وقت 
يکبار باشد. نکته مهم ديگر اين است که حتی االمکان 
برای افراديکه امکانپذير اس��ت از دستگاههای سرخ 
کن اس��تفاده کنن��د که در حالت وکيوم و با فش��ار و 
مقدار کم روغن، فرايند سرخ شدن و حتی حالت ترد 
ش��دن )Crispy( اتفاق می افتد و عوارض به حداقل 
مقدار ممکن می رس��د. بنابراين اگرچه بر روی ظرف 
نوش��ته شده اس��ت که روغن مخصوص سرخ کردن 

می باشد، مصرف بيش از حد آن مجاز نمی باشد. 

نکته مهم ديگری که بايس��تی به آن اش��اره شود، 
اس��تفاده از روغن زيتون برای س��رخ کردن اس��ت. 
متأس��فانه تبليغات و ... باعث ش��ده است که از اسم 

خوب روغن زيتون اس��تفاده شده و يک روغن خوب 
مثل روغن زيتون را به طور نس��بی هيدروژنه کرده و 
روغن زيتون مخصوص س��رخ کردن��ی توليد نمايند. 
قابل ذکر اس��ت که زمانی که روغن زيتون هيدروژنه 
می ش��ود، تمام مزايای آن از بين م��ی رود و بنابراين 
انتخاب روغن زيتون برای سرخ کردن غذاها مناسب 

نيست.

در مورد س��اير روغن ها مانند روغن هس��ته انگور، 
روغن هس��ته انار، روغ��ن برنج و روغ��ن گردو بايد 
گفت که اين روغن ها بيش��تر روغن فانتزی هستند و 
به عنوان الگوی خوراکی غالب  غذای خانواده توصيه 
نمی ش��وند. ضمن اينک��ه پروفايل اس��يدهای چرب 
موج��ود در آنها نيز مانند روغن آفتابگردان و يا روغن 
ذرت است و منبع اسيد چرب امگا3 نمی باشند. روغن 
گردو اگر سالم باش��د، منبع اسيد چرب امگا 3 است. 
البت��ه اگر گردو  به صورت مغز کامل باش��د، کهنه و 
ش��ور نباش��د، منبع خيلی بهتر از اس��يد چرب امگا 3 
است نسبت به روغن گردو.  نکته قابل ذکر مهم اين 
است که يادمان باشد هرچقدر روی يک روغن فرايند 
بيش��تری انجام ش��ود، ارزش غذايی آن کم می شود. 
روغن هسته انگور نيز ترکيبی از هر 3 اسيدچرب غير 
اشباع است ولی نمی تواند منبع غالب اسيد چرب امگا 
3 باش��د و به هيچ عنوان نبايستی برای پخت و پز  و 
حرارت دادن اس��تفاده ش��ود. روغن هسته انگور تنها 

برای مصرف ساالد مناسب می باشد.

 مهمترین منابع گیاهی اسیدهای چرب 
امگا3 شامل مغزدانه ها نظیر گردو و 

سایر دانه های روغنی بوده که مهمترین 
آنها خرفه است و باالترین سطح اسید 
چرب امگا 3 گیاهی را در بین دانه های 

روغنی دارد. خرفه در فرهنگ قدیمی 
غذای ایرانی زیاد استفاده می شد ولی 

متأسفانه در حال حاضر، نسل جدید اصال 
از آن آگاهی ندارد. همچنین، بذر کتان، 
ارزن، روغن کانوال و کلزا نیز از منابع 

گیاهی اسیدچرب امگا3 می باشند.
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همانطور که در ش��ماره قبل اشاره شد، روش هايی 
ک��ه برای پخت و آماده س��ازی غذا جهت دلچس��ب 
بودن ظاهر و طعم غذا مورد اس��تفاده قرار می گيرند، 
موج��ب از بي��ن رفتن ارزش تغذيه ای غذاها ش��ده و 
ش��ايد ديگر خبری از ويتامين ها، امالح و س��اير مواد 
مغذی با ارزش در غذای تهيه ش��ده نباشد. بنابراين، 
روش پخت غذا يکی از مهمترين عواملی است که در 
تامين سالمت و ارزش تغذيه ای غذاها اثر می گذارد. 
در ادامه قصد داريم که درباره انواع روش های پخت 
غ��ذا و مزايا و معايب هرکدام از آنها صحبت کنيم تا 
مش��خص گردد بهترين روش پخت غذا برای حفظ 

ارزش تغذيه ای آن کدام است؟ 

انواع روش های پخت غذا:
 آب پز کردن

يکی از بهترين روش های پخت مواد غذايی، آب پز 
کردن می باش��د. در اين روش، مواد غذايی به همراه 
مقداری آب پخته می شوند؛ بنابراين آسان ترين روش 
پخت محس��وب می گردد. اما بايد توجه داشته باشيد 
که هر چه آب بيش��تری برای آب پز کردن اس��تفاده 
کرده و زمان جوش��اندن بيشتر باش��د، ويتامين های 
محل��ول در آب موج��ود در مواد غذايی، بيش��تر هدر 

می روند.
بسياری از افراد عادت دارند که بر طبق روش های 
پخت س��نتی، موق��ع طب��خ درب ظرف غ��ذا را باز 
 گذارند؛ در حالی که اي��ن کار باعث از بين رفتن امالح 
و ويتامين های غذا ش��ده و به ارزش غذايی آن لطمه 
خواهد زد. پس بهترين روش آب پز کردن، اس��تفاده 
از ظروف در بس��ته، ح��رارت ماليم و نيز مقدار کمی 
آب می باشد. از طرفی، تا جايی که ممکن است از دور 
ريختن آب پخت مواد غذايی بايستی خودداری گردد.

از مزايای اين روش، عدم اس��تفاده از روغن در آن 
می باش��د؛ لذا کال��ری اضافه ناش��ی از روغن به فرد 

تحميل نخواهد ش��د. در مورد س��بزيجات بايس��تی 
اشاره نمود که آب پز کردن سبزيجات، آخرين قسمت 
پخت می باشد؛ زيرا س��بزيجات در آب جوش ارزش 
غذاي��ی خود را از دس��ت می دهند. ب��رای مثال، کلم 
بروکل��ی حاوی ترکي��ب ضد س��رطانی گوگرد داری 
به نام گلوکوزينوالت اس��ت که در اثر جوش��اندن از 
دس��ت می رود. با اينحال هويج استثنا می باشد، زيرا 
آب پ��ز کردن هويج باعث افزايش مي��زان بتاکاروتن 

آن می گردد.
بطور کلی اگر قرار است که سبزی ها، سيب زمينی 
و ... را ب��ه روش آب پز تهي��ه کنيد، تا حد امکان آنها 
را کمتر خرد نماييد. حتی مناس��ب اس��ت که آنها را 
درسته بپزيد )مانند هويج(. زيرا با اين کار، ويتامين ها 
و امالح معدنی کمتری از بين می روند. پوست گيری 
سبزی ها قبل از پخت نيز باعث کاهش قابل توجهی 
در ميزان ويتامين ها و مواد معدنی آنها می شود. بطور 
مثال، اگر کدو س��بز يا س��يب زمينی با پوست پخته 
ش��ود، حدود يک سوم "ويتامين ث “خود را از دست 
می دهند ول��ی کاهش اين ويتامين، در نوع پوس��ت 
گرفته اين س��بزی ها ده درصد بيشتر است. بنابراين 
ش��ايد بتوان گفت که بهترين روش مصرف سبزی ها 

به صورت خام و تازه می باشد.

 بخار پز کردن
اين روش، از س��الم ترين روش ه��ای پخت غذا به 
ش��مار می رود؛ زيرا از دس��ت رفتن م��واد مغذی در 
کمتري��ن ميزان اس��ت. به عبارت ديگ��ر، 50 درصد 
مواد مغذی بيش��تر از روش های ديگر حفظ ش��ده و 
از طرف��ی طعم غذا تغيير نخواهد کرد. در اين روش، 
مواد غذايی به وسيله بخار آب آماده خوردن می شوند. 
اما از آنجائيکه زمان پخت طوالنی تر می شود، مقدار 
تخري��ب "ويتامين ث" که بوس��يله ح��رارت تجزيه 
می گردد، بيشتر می باشد. بااين حال، ساير مواد مغذی 

بر خالف روش آب پز کردن، با دور ريختن آب پخت 
هدر نمی رود.

 
بهتر اس��ت برای بخار پز کردن، از سبد مخصوص 
بخار پ��ز ک��ردن در باالی دي��گ اس��تفاده کنيد؛ به 
طوری ک��ه داخ��ل آب ف��رو نرفته و ب��االی آب قرار 
گي��رد. به اين ترتي��ب، مواد غذايی را داخل س��بد يا 
ظرف مش��بک ق��رار دهي��د و صبر کنيد ت��ا بخار پز 
ش��ود. خوش��بختانه در اين روش، حرارت زياد الزم 
نيس��ت و می توان با حرارت مالي��م، دمای مطلوب 
پخت را تامين ک��رد. از طرفی، ازآنجائيکه غذا با آب 
در تم��اس نيس��ت، تمام ويتامين ه��ا و امالح در اين 
فرآيند پخت حفظ خواهند ش��د. روش بخار پز کردن، 
از روش های مناس��ب پخت برای بيشتر سبزی ها از 
جمله بروکلی می باش��د؛ زيرا بروکلی بخارپز ش��ده، 
مقادي��ر بيش��تری گلوکوزين��والت نس��بت به روش 
جوش��انده و سرخ ش��ده در خود نگه می دارد. در اين 
روش پخت،  فالونوييدها و ويتامين های بيشتری در 
سبزی ها باقی خواهند ماند. همچنين، به دليل اينکه 
درجه حرات پخت پايين می باشد، از دست دهی مواد 
مغذی حداقل ممکن اس��ت. عالوه براين، اين روش 
برای پخت گوش��ت قرمز، ماهی و سايرگوشت ها نيز 

مناسب می باشد.
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 سرخ کردن:
اين روش، از روش های نامناسب طبخ می باشد. در 
اين روش به دليل اين که روغن جذب غذا می ش��ود، 
موجب افزايش کالری دريافتی خواهد شد. همچنين، 
درج��ه حرارت ب��االی طبخ به خص��وص اگر روغن 
مخصوص س��رخ کردن استفاده نش��ده باشد، باعث 
توليد ترکيبات س��رطان زا می گردد. بنابراين، توصيه 
می ش��ود از اين روش کمتر استفاده شده و در صورت 
اس��تفاده از اين روش، از روغن های مخصوص سرخ 
کردن اس��تفاده گردد. سرخ کردن بايستی در ظروف 
دربس��ته با س��طح کوچک و در مدت زم��ان کوتاه و 
حرارت کم انجام ش��ده و پس از سرخ کردن، روغن 
اضافه بوسيله دستمال گرفته شود. استفاده از ظروف 
نچسب، نياز موادغذايی به روغن را برای سرخ شدن 
کاهش می دهد. عالوه براين، اس��تفاده ازسرخ کن به 
دليل امکان کنترل دما، زمان س��رخ کردن و کاهش 
تماس موادغذايی با اکس��يژن هوا توصيه می ش��ود. 
درصورت اس��تفاده مجدد از روغن، حتما بعد از سرخ 
کردن روغن را صاف نماييد تا موادغذايی درآن نماند 
و الزم اس��ت که روغ��ن را درجای تاريک و درظرف 

دربسته نگه داريد.

ن�کات تغذي�ه ای قاب�ل توجه در هنگام س�رخ 
کردن موادغذايی:

روغن ه��ای متف��اوت، دارای نقط��ه دود متفاوتی 
هس��تند. نقط��ه دود به درجه حرارتی گفته می ش��ود 
که در آن حرارت از س��طح روغن متصاعد ش��ده که 
بوی تندی دارد. در اين درجه حرارت، روغن ش��روع 
به تجزيه ش��دن کرده و گليس��رول اسيدهای چرب 
موجود در روغن، به آکرولئين تبديل می شود که ماده 
سمی وس��رطان زاست. علت س��وختن چشم هنگام 
دود کردن روغن نيز به همين دليل می باش��د. درجه 
حرارت مطلوب س��رخ کردن موادغذايی 190-170 
درجه س��انتيگراد است و بهتر است نقطه دود روغنی 
ک��ه مصرف می کنيم، حدود 20 مرتبه باالتر از درجه 
مطل��وب س��رخ کردن باش��د. روغن زيت��ون به دليل 
اينکه نقطه دود نس��بتا پايينی دارد، برای سرخ کردن 
مناسب نمی باشد. روغن کنجد را نيز بهتر است برای 

پخت های سطحی، انواع ساالد و....استفاده کنيم.
نکته قابل ذکر اين اس��ت که در هنگام سرخ کردن 
مواد غذايی در داخل روغن، نمک اضافه نکنيم. زيرا 
موجب کاهش نقطه دود روغن ش��ده و س��بب ايجاد 

مواد سمی و سرطان زا می گردد.

اگر قصد داريد روغنی را که يک بار برای سرخ کردن 
از آن استفاده کرده ايد دوباره مورد استفاده قرار دهيد، 
بايد هنگام خري��د، در انتخاب نوع روغن دقت کنيد. 
بدين منظ��ور روغنی را انتخاب کني��د که نقطه دود 
باالي��ی دارد. وقت��ی روغ��ن به نقطه دود می رس��د، 
ترکيب آن ش��روع به تغيير ک��رده و کف هايی روی 
آن تشکيل می شود که حاوی آکرولئين است و چشم 
را می س��وزاند. بعد از هر بار اس��تفاده از روغن، نقطه 
دود پايين می آيد و به همين دليل، روغنی برای چند 
بار س��رخ کردن مناسب اس��ت که نقطه دود بااليی 

داشته باشد.
الزم به ذکر اس��ت که بعضی عوامل نيز نقطه دود 
روغن را پايين آورده و به تخريب زودتر روغن کمک 

می کنند که عبارتند از:
• مخلوط کردن روغن های گياهی باهم

• ورود ذرات خارجی در روغن
• وجود نمک در روغن

• ميزان حرارت داده شده به روغن 
• تعداد دفعات حرارت دادن روغن 

• مدت زمان حرارت
• ش��رايط نگه��داری روغ��ن ) ب��ودن در معرض 

اکسيژن، نور و گرما(

همچنين توجه داشته باشيد که: 
قبل از اينکه مواد غذايی را به داخل روغن بيندازيد، 
بايس��تی ابتدا روغن را تا درجه حرارت مناس��ب گرم 
کنيد )مثال تا حدود190 درجه س��انتيگراد(. در سطح 
م��واد غذايی با اين حرارت، س��ريعًا يک اليه محافظ 
ش��بيه به ي��ک اليه عايق تش��کيل ش��ده که باعث 
می ش��ود روغن نتواند از ماده غذايی عبور کند و ماده 
غذايی فقط با حرارت غيرمستقيم و با هدايت گرمايی 
از اين عايق، پخته و س��رخ ش��ود. اگ��ر روغن تا اين 
درجه حرارت مش��خص داغ نشده باشد، قبل از اينکه 
اليه عايق تش��کيل ش��ود، روغن به درون غذا نفوذ 
کرده و باعث می ش��ود غذا حالت روغنی )گريس��ی( 
پيدا کند و اگر هم روغن زيادتر از حد داغ شود، باعث 

می گردد اليه محافظ )عايق( غذا بسوزد.
از افزودن نمک به ماده غذايی قبل از س��رخ کردن 
آن بپرهيزيد. نم��ک، نقطه دود روغن را پايين آورده 
و باعث ميگردد روغن زودتر تخريب شود. همچنين، 

نمک باعث می شود رطوبت در سطح غذا جذب شده 
و وقتی غذا به داخل روغن اضافه ش��د، روغن به باال 
پاش��يده شود. اگر الزم باشد، نمک را می توان قبل از 

خوردن اضافه نمود.

از ظ��روف آلومينيوم��ی برای س��رخ ک��ردن غذا و 
نگهداری روغن اس��تفاده نکني��د. نمک بکار رفته در 
غ��ذا باعث تخريب ظروف آلومينيومی ش��ده و باعث 
می ش��ود آلوميني��وم ب��ه درون روغن وارد ش��ده که 
مسموميت زاست. از ظروف آهنی و مسی هم اجتناب 

کنيد، زيرا روند تخريب روغن را تسريع می کنند.
س��بزی هايی که فريز ش��ده اند را زمانيکه هنوز يخ 
زده اند س��رخ کنيد تا جذب روغن در آن ها به حداقل 

برسد.
از انباش��تن زياد مواد غذايی در روغن اجتناب کنيد. 
زيرا باعث می شود حرارت روغن پايين بيايد و روغن 
قبل از تش��کيل اليه عايق به داخل غذا نفوذ کرده و 

غذا چرب شود. 
با بروز نشانه های زير روغن را دور بريزيد:

• ايجاد کف در سطح روغن
• تيره شدن روغن

• بوی نامطبوع 
• عدم تش��کيل حباب روی روغن هنگامی که ماده 

غذايی را به داخل آن می اندازيد.
• غي��ر روان بودن روغن در زم��ان ريختن آن در 

ظرف

بهداشت-سالمت

با بروز نش�انه ه�ای زیر روغ�ن را دور 
بریزید:

• ایجاد کف در سطح روغن
• تیره شدن روغن

• بوی نامطبوع 
• عدم تشکیل حباب روی روغن هنگامی که 

ماده غذایی را به داخل آن می اندازید.
• غی�ر روان بودن روغ�ن در زمان ریختن 

آن در ظرف


