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گرفته است. نتایج مطالعات نشان داده است که با کاهش 2% دریافت چربی های ترانس،کاهش میزان 
ــت. بنابراین، با محدودیت مصرف چربی های  ــر ابتا به بیماری های قلبی-عروقی 53% بوده اس خط

ترانس می توان از ابتا به بیماری های قلبی-عروقی به طور قابل توجهی پیشگیری کرد. پروفسور غالمرضا بهرامی
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 ویروس HIV با حمله به سیستم ایمنی بد ن و از بین برد ن نوعی از گلبول های  
سفید  کمک کنند ه به سلول های T یا همان CD+4 ، باعث کاهش توانایی افراد  
د ر مقابله با بیماری ها می شود . این ویروس، د ر سلول های مورد  نظر تکثیر شد ه و 
به مرور باعث تحلیل سیستم ایمنی بد ن می گرد د . چنانچه افراد  مبتا تحت د رمان 
ــال چنان آسیب جد ی به سیستم  ــند ، طی 10 الی 15 س ــب قرار نگرفته باش مناس
ــت. اگر چه  ــد ه که بد ن توانایی مقابله با هیچ بیماری را نخواهد  د اش ایمنی وارد  ش
ــامت جسمانی و ژنتیک  ــرفت این بیماری به عواملی نظیر سن، س ــرعت پیش س
ــته می باشد ، ولی با مصرف د اروهای آنتی ویروس می توان پیشرفت این  فرد  وابس

بیماری را کند تر نمود .
ــی ویروس، نه تنها باعث  ــگام این بیماری به کمک د اروهای آنت د رمان زود  هن
ــد ه است که میزان امید  به  ــان د اد ه ش ــد ه بلکه نش افزایش کیفیت زند گی بیمار ش
ــی را د ر طول د رمان برای بیماران افزایش و احتمال انتقال این بیماری را به  زند گ
افراد  د یگر کاهش می د هد . نتایج مقاالت منتشر شد ه حاکی از آن می باشد  که فرد  
ــابه با افراد   ــا د ر صورت مصرف منظم و مد اوم این د اروها، طول عمری مش مبت
ــت. همچنین، د رمان مناسب می تواند  تعد اد  ویروس HIV را د ر  سالم خواهد  د اش
ــخیص  ــون فرد  مبتا آنقد ر کاهش د اد ه که د ر آزمایش های خونی نیز قابل تش خ

نباشد .  
ــرفت بیماری AIDS د ر طی سه مرحله صورت می گیرد  که به ترتیب زیر  پیش

می باشد :
ــد ، فرد  آلود ه د چار  ــن 2 الی 4 هفته به طول می انجام ــت که بی د ر مرحله نخس
ــود . د ر این هنگام،  ــد ه که ممکن است هفته ها د رمان نش ــرماخورد گی هایی ش س
میزان ویروس HIV د ر خون بسیار افزایش یافته و احتمال انتقال به افراد  د یگر د ر 
ــتر افراد  د راین مرحله، از بیماری خود  اطاع ند اشته  باالترین میزان قرار د ارد . بیش

و تنها آزمایش های خونی خاصی جهت شناسایی کارا خواهند  بود . 
ــد  که د ر آن  ــی معروف می باش ــه بعد ی د ر این بیماری، به د وران خاموش مرحل
ــه د وره د رمانی  ــود . افراد ی ک ــرعت کم تکثیر می ش ــروس فعال بود ه ولی با س وی
ــه د هند ، حتی تا د هه ها می توانند   ــب را د ر این مرحله اد ام منظم با د اروهای مناس

ــخص آلود ه د ر این مرحله  ــت که ش به طور طبیعی زند گی نمایند . الزم به ذکر اس
نیز ناقل بیماری بود ه ولی احتمال انتقال آن به د لیل میزان مصرف د اروهای آنتی 
ــد . د ر این مرحله  ــیار کاهش می یاب ــطح ویروس د ر خون بس ویروس و کاهش س
ــتم ایمنی حاوی روی،  ــرف مکمل های غذایی تقویت کننده سیس از بیماری، مص
ــلنیوم، اپی گالوکاتچین یا همان EGCG و رزوراترول موثر بود ه و می توانند  د ر  س

مسیر د رمانی موثر واقع شوند . 
ــوم که پیشرفته ترین مرحله د ر این بیماری محسوب می شود ، تکثیر  د ر مرحله س
ویروس ها د ر بد ن به شد ت افزایش، تعد اد  سلول های ایمنی بد ن به شد ت کاهش 
یافته و بیمار د ر هنگام ابتا به عفونت های متفاوت به سختی د رمان می گرد د . د ر 
ــال زند ه  ــن مرحله از بیماری، بیماران مبتا بد ون برنامه ریزی د رمانی تنها 3 س ای

خواهند  ماند . 
ــی ویروس به صورت تکی  ــتفاد ه از د اروهای آنت ــای د رمان HIV با اس روش ه
ــی ترکیبی به د لیل نتایج موثرتر  ــود  که امروزه روش د رمان یا ترکیبی انجام می ش
ــریع تر، مورد  توجه بیشتری قرار گرفته است. د ر اد امه، زیر گروه های مختلف  و س
ــتفاد ه قرار می گیرند  و نیز  ــای آنتی ویروس که د ر د رمان AIDS مورد  اس د اروه

مکانیسم اثربخشی آن ها ذکر شد ه است. 

 د سته مهارکنند ه های پروتئاز:
ــیر تکثیر خود ، به آنزیم پروتئاز نیازمند  می باشد . د اروهای  ویروس HIV د ر مس
ــته، با اتصال به جایگاه موثره این آنزیم از فعالیت آن جلوگیری  متعلق به این د س
نمود ه و تکثیر ویروس کاهش می یابد . از د اروهای این د سته می توان به آتازانوویر، 
ــاکیناویر، تیپراناویر و  ــامپرناویر، ایند یناویر، نلفیناوییر، ریتوناویر، س د اروناویر، فوس
ــتات و نیز د اروناویر+  د اروهای ترکیبی لوپیناویر+ریتوناویر، آتازاناویر+ کوبی سیس

کوبی سیستات  اشاره نمود . 

 د سته مهارکنند ه اینتگراز:
ــم اینتگراز  ــه فعالیت آنزی ــلول های T ، نیازب ــرای آلود گی س ــروس HIV ب وی

ــاری [ ــیمی د ارویی ش ــئول فنی ش ــیمی تجزیه- مس ] د کت�ر روی�ا ب�ذل / د کترای ش

اید ز مشک��ل به��د اشتی د نیا

پزشـکی- د ارویـی
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ــن روش د رمانی د ر  ــته د ارویی به عنوان اولی ــا این د س د ارد . غالب
ــرار می گیرد ؛ زیرا د ر  ــتفاد ه ق ــاران مبتا به AIDS مورد  اس بیم
بیشتر بیماران موثر واقع شد ه و عوارض جانبی ناشی از این د سته 
ــد . از این د سته از  د اروها از د یگر روش های د رمانی کمتر می باش
د اروها می توان به رالتگراویر، د ولوتگراویر، الویتگراویر و همچنین 
ــته ها  از روش های د رمان ترکیبی به همراه د اروهایی از د یگر د س
می توان به د اروی د ولوتگراویر+ آباکاویر+ المیوود ین اشاره نمود . 

 د سته مهارکنند ه های نوکلئوزید ی و نوکلئوتید ی آنزیم 
ترانس کریپتاز معکوس:

مهار این آنزیم از تکثیر ویروس HIV جلوگیری کرد ه و مقد ار 
ــته می توان به  آن را د ر بد ن کاهش می د هد . از د اروهای این د س
زاید وود ین، المیوود ین، آباکاویر، د ید انوزین، استاود ین و تنوفوویر 
ــاره نمود . همچنین، د اروهای ترکیبی د ر این د سته عبارتند  از   اش

زاید وود ین+ المیوود ین و تنوفوویر + امتریسیتابین.

 د س�ته مهارکنند ه های غیر نوکلئوزی�د ی آنزیم ترانس 
کریپتاز معکوس:

ــم اثر این د سته د اروها، مشابه د سته قبل بود ه و تنها از  مکانیس
نظرگروه های موثر موجود  د ر ساختار شیمیایی د ارو با هم متفاوت 
ــند . از این گروه می توان به افاویرنز، نویراپین و اتراویرین  می باش

اشاره نمود . 

 CCR5 د س�ته آنتاگونیس�ت های کم�ک گیرند ه ه�ای 
سطح سلول:

ــتن جایگاه های اتصال گیرند ه های  ــته با بس د اروهای این د س
ــلول ، از ورود  ویروس HIV به د اخل سلول جلوگیری  ــطح س س
کرد ه و د ر نهایت از تکثیر و پخش این ویروس د ر بد ن جلوگیری 
ــف د ارویی اختصاصی که تنها بر روی  می نمایند . از آنجا که کش
ــیار مشکل بود ه است، شرکت های  گیرند ه مورد  نظر اثر نماید  بس

ــی فعالیت می کنند . تنها از  ــاد ی د ر جهت یافتن چنین ترکیبات زی
ــته است تمام  ــته، د اروی ماراویروک توانس بین د اروهای این د س
ــب را پشت سر گذاشته و وارد   ــی مناس مطالعات بالینی با اثربخش

بازار شود .
 )WHO( ــت جهانی ــازمان بهد اش ــال 2014 س ــامبر س د ر د س
ــی ویروس  ــر نمود  که که د ر آن د رمان اورژانس ــی را منتش گزارش
 )PEP( pre/post-exposure prophylaxis یا همان HIV
ــر  ــاعت پس از د ر معرض قرار گرفتن بالقوه فرد  منتش را تا 72 س
ــاالن با  ــای کاهش احتمال آلود گی بزرگس ــت. روش ه نمود ه اس
ــیتابین تا قبل از  ــرف ترکیبی تنفوویر با المیوود ین یا امتریس مص
ــخص پیشنهاد  شد ه است. همچنین گفته شد ه است  این بازه مش
ــتفاد ه  ــوان از د اروی ترکیبی ریتوناویر+ لوپیناویر نیز اس که می ت
نمود . همچنین برای کود کان و خرد ساالن، استفاد ه از زاید وود ین 
ــنهاد  شد ه  و المیوود ین یا د رمان ترکیبی ریتوناویر+ لوپیناویر پیش

است.
ــیمی و صنعت د ارویی شاری با تولید  برخی  شرکت باختر بیوش
د اروهای اساسی و مورد  نیاز این د سته از بیماران د ر د اخل کشور 
ــن، تنوفوویر، افاویرنز،  ــر، المیوود ین، زاید وود ی نظیر د ولوتگراوی
ــیتابین توانسته است گام بزرگی  نویراپین، اتراویرین و نیز امتریس
ــی آسان به چنین د اروهایی برد اشته و موجب  را د ر تحقق د سترس
ــور به منظور خرید  این د اروها  ــمگیرخروج ارز از کش کاهش چش
ــت. همچنین، مقایسه د اروهای تولید  شد ه د راین شرکت  شد ه اس
با نمونه های خارجی نشان می د هد  که این د اروها با فرموالسیون 
ــیار  ــابه د اروهای خارجی ولی با قیمت هایی بس ــی مش و اثربخش

پایین تر د ر اختیار بیماران قرار گرفته است.

1. World health Organization, Guideline on when to start 
antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for 
HIV, 2015 ISBN: 978 92 4 150956 5.

2. Moss JA, HIV/AIDS Review, Radiol Technol. 2013 
Jan-Feb; 84(3): 247-67.
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ــندرم نقص سیستم ایمنی یا همان بیماری ایدز،  س
ــود. با  ــی به ویروس HIV ایجاد می ش در اثر آلودگ
توجه به رشد گسترده ایدز در سراسر جهان، توجه به 
ارتقای سامت، بهبود کیفیت زندگی و افزایش طول 
 ،HIV ــت. ویروس ــه ایدز الزم اس ــر مبتایان ب عم
عامل ایجاد عفونت بوده که این پدیده منجر به تغییر 
ــت مغذی ها و  ــم و نیاز بدن به درش ــزان متابولیس می
ــر مروری بر انواع  ــود. در بخش زی ریزمغذی ها می ش
ــه با آنها  ــده و راهکارهای مقابل ــاد ش ــرات ایج تغیی

خواهیم داشت:
ــمی،  در مبتایان به ایدز به دلیل تغییرات متابولیس
ــندرم  ــبیه س ــد که ش ــدن رخ می ده ــی در ب تغییرات
ــت. وجود سه مورد از  متابولیک در جمعیت عادی اس
ــت:  ــندرم متابولیک اس ــانه ابتا به س 5 مورد زیر نش
ــانتیمتر برای مردان و  ــر باالتر از 102 س 1- دور کم
ــانتیمتر برای زنان؛ 2- فشارخون باال؛ 3- قند  88 س
خون ناشتای باالتر از 100میلی گرم در دسی لیتر؛ 4- 
ــرم باالتر از 150 میلی گرم  ــرید ناشتای س تری گلیس
ــترول  ــزان پایین  HDL-کلس ــی لیتر؛ 5- می در دس
ــتری در  ــرم. در مبتایان به ایدز، توده چربی بیش س
ــکم، اطراف سینه یا کتف تجمع یافته و میزان  دور ش
ــت ها، پاها و صورت کاهش  چربی زیرپوستی در دس
ــاران عبارتند  ــک این بیم ــرات متابولی ــد. تغیی می یاب
-LDL  ،ــرید ــی )افزایش تری گلیس از هایپرلیپیدم

کلسترول و در مقابل کاهش HDL-کلسترول سرم( 
و نیز مقاومت به انسولین. البته ممکن است همه این 
ــرات در یک فرد رخ نداده و عایم از بیماری به  تغیی
ــد. میزان بروز این عایم، بر  بیمار دیگر متفاوت باش
ــدت بیماری و نیز نوع  ــاس طول دوره بیماری، ش اس
درمان به کار رفته، متفاوت می باشد. بنابراین، کنترل 
ــر توزیع چربی در  ــداوم آنتروپومتریک )وزن و تغیی م
ــم غذایی در این  ــرل و تغییر در رژی ــدن( و نیز کنت ب

بیماران ضروری است. 
ــه در مبتایان به  ــرژی روزان ــور کلی، نیاز ان به ط
ــد. علیرغم کاهش  ــش می یاب HIV  20-50% افزای
ــن، افزایش  ــم غیرطبیعی پروتئی ــر و متابولیس ذخای
ــالم توصیه  ــه با افراد س ــرف پروتئین در مقایس مص
نمی گردد. زیرا مطالعات نشان داده اند که مکمل یاری 
ــد.  با پروتئین، وضعیت این بیماران را بهبود نمی بخش
ــفید مانند مرغ و بوقلمون و  ــت س اما گنجاندن گوش
ــه ای 2 بار مصرف ماهی در این افراد  نیز حداقل هفت
ــاردین، بهترین  ــود. ماهی سالمون و س توصیه می ش

ــاوی امگا3  ــتند؛ زیرا ح ــرای مصرف هس ــاب ب انتخ
ــرب، تخم  ــرف لبنیات کم چ ــند. مص خوبی می باش
ــتی  مرغ و حبوبات نیز به عنوان منابع پروتئینی بایس
ــورد توجه قرار گیرند. از نظر مصرف زرده تخم مرغ  م
بایستی دقت شود؛ زیرا مصرف بیش از حد آن ممکن 
است اختاالت چربی خون در این بیماران را تشدید 
نماید. اما مصرف سفیده تخم مرغ به هر تعداد در طی 

روز و هفته هیچگونه خطری ندارد. 
ــز در این بیماران افزایش  ــوخت چربی نی اگرچه  س
می یابد، اما افزودن چربی باال به رژیم غذایی به دلیل 
ــکات قلبی-عروقی توصیه نمی شود. در صورت  مش
ــال چربی خون،  ــتن اخت ــوء تغذیه و نداش وجود س
 ، MCT .می تواند مفید باشد MCT ــربت مصرف ش
ــط زنجیر بوده که به صورت  چربی های کوتاه و متوس

مستقیم وارد جریان خون شده و در نتیجه به افزایش 
وزن کمک می کنند. مغزها به صورت خام نیز انتخاب 
ــر تأمین پروتئین،  ــب دیگری بوده که عاوه ب مناس
ــاح و ویتامین های  ــیدهای چرب مفید، ام حاوی اس

مورد نیاز بدن می باشند. 
ــا )اماح و  ــود ریزمغذی ه ــل عفونت،کمب ــه دلی ب
ــدید  ــایع بوده که منجر به تش ویتامین ها( در بدن ش
روند عفونت و کاهش طول عمر بیمار می شود. برخی 
ــن، اثر مفیدی  ــاح و ویتامین ها در مقادیر پایی از ام
ــرف، اثر آنها معکوس  ــته و با افزایش مقدار مص داش
ــان داده اند که رژیم غذایی به  ــود. مطالعات نش می ش
تنهایی پاسخگوی نیاز بیماران مبتا به ایدز نیست و 
ــا ویتامین ها و اماح معدنی در حد نیاز  مکمل یاری ب
ــد. در هنگام  روزانه می تواند در این بیماران مفید باش
ــن نکته توجه  ــتی به ای ــه به مکمل یاری بایس توصی

ــت غذایی و کفایت  ــت که وضعیت بیمار )دریاف داش
دریافت از رژیم غذایی( چگونه است و آیا بیمار تحت 
ــی می باشد یا خیر. زیرا  درمان با داروهای ضدویروس
ــرایط بر میزان نیاز بیمار اثر گذارند. با این حال  این ش
مکمل یاری با مقادیر باال، به ویژه ویتامین A و روی، 
می تواند اثر معکوس در این بیماران داشته باشد. مثا 
ــتم ایمنی مفید است،  با وجود اینکه روی برای سیس
ــرکوب  ــا مصرف مقدار باالی آن می تواند باعث س ام
ــود. مطالعات اخیر نشان داده اند که  سیستم ایمنی ش
ــلنیم نیز پیشرفت ایدز را به تعویق  مکمل یاری با س
ــلنیم به طور طبیعی در ماهی و غذاهای  می اندازد. س
ــود. کاهش  ــی و نیز مغزها به وفور یافت می ش دریای
ــی ویتامین D در سرم  ــطح سرمی 25- هیدروکس س
نیز می تواند سرعت پیشرفت بیماری را افزایش دهد. 
ــن D دارند،  ــرادی که کمبود ویتامی ــه در اف در نتیج
ــود.  ــاری با ویتامین D می تواند مفید واقع ش مکمل ی
ــی است که آیا کاهش  اما هنوز این قضیه تحت بررس
ــرمی این ویتامین ها و اماح، کمبود واقعی  سطح س
ــت یا به دلیل پاسخ التهابی به ویروس ایجاد شده  اس
است؟! بنابراین امروزه توصیه می شود که مکمل یاری 
ــد. مکمل یاری با ویتامین های  در حد نیاز روزانه باش
ــتها در این بیماران کمک  گروه B نیز به افزایش اش
می کنند. همچنین توصیه می شود که میزان دریافت 
ــد ویتامین E، C و  ــیدان مانن ویتامین های آنتی اکس
ــی افزایش یابد. منابع غذایی  بتاکاروتن از رژیم غذای
ــبزیجات تازه هستند. به این  ویتامین C، میوه ها و س
ــته باشید که حرارت، ضربه و افزایش  نکته توجه داش
مدت زمان ماندن، می توانند میزان ویتامین C غذاها 
ــن E، دانه ها  ــد. منابع غذایی ویتامی ــش دهن را کاه
ــی بتاکاروتن نیز میوه ها  ــا بوده و منابع غذای و مغزه
ــی )مانند هویج،  ــگ زرد و نارنج ــبزیجاتی با رن و س

کدوحلوایی و ...( می باشند. 
ــه، فلفل قرمز،  ــر زردچوب ــی نظی ــرف ادویه های مص
ــود؛ زیرا حاوی  ــل و دارچین نیز توصیه می ش زنجبی
ــتند که به کاهش روندهای  ــیدان هایی هس آنتی اکس

التهابی در بدن کمک می نمایند. 
ــابه با افراد  ــاز به مایعات در مبتایان به ایدز مش نی
ــوان در روز(. در صورت تب  ــت )12-8 لی ــادی اس ع
و اسهال و استفراغ این میزان بایستی افزایش یابد.  

از طرفی ممکن است این بیماران عوارضی را در اثر 
بیماری ایدز تجربه کنند که در بخش زیر توصیه هایی 

برای کاهش این عایم داریم:

ــی-  رژیم درمان و  ــه  تغذی ــص  متخص  / موس�وی  ن�دا  س�یده  دکت�ر   [
] ــان  زنج ــکی  پزش ــوم  عل ــگاه  دانش ــه  تغذی ــروه  گ ــتادیار  اس

نقش رژیم غذایی و مواد مغذی
در مبتالیان به ای�دز

پزشـکی- تغذیه

د ر هنگام توصیه به مکمل بایستی 
به این نکته توجه د اشت که وضعیت 

بیمار مبتال به ایدز )د ریافت غذایی 
و کفایت د ریافت از رژیم غذایی( 

چگونه است و آیا بیمار تحت د رمان 
با د اروهای ضد ویروسی می باشد  یا 
خیر. زیرا این شرایط بر میزان نیاز 

بیمار اثر گذارند . 
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پزشـکی- تغذیه

ــود   حال�ت ته�وع و اس�تفراغ: توصیه می ش
وعده های غذایی به تعداد دفعات و با حجم کم استفاده 
شود. از مصرف آب و نوشیدنی همراه غذا پرهیز شود. 
مایعات خنک استفاده نموده و از مصرف غذاهای چرب 
و پرادویه خودداری گردد. دمای غذای مصرفی خنک 
ــتراحت بعد از غذا نیز  ــد. اس و یا در حد دمای اتاق باش
می تواند مفید باشد. همچنین، از مصرف غذاهایی که 

حالت تهوع را تشدید می کنند، خودداری شود.
ــای  کربوهیدارت ه ــرف  مص از  اس�هال:   
سبوس دار مانند نان و برنج سبوس دار خودداری شود. 
ــوز( انتخاب گردد.  ــا فیبر پایین )مانند م میوه هایی ب
ــت  ــود که الکترولیت های از دس ــتفاده ش مایعاتی اس
ــت(. وعده های  رفته را جبران نمایند )مانند آب گوش
ــود.  ــتفاده ش غذایی به دفعات زیاد و با حجم کم  اس
ــکر باال  از مصرف غذاهای چرب، پرادویه و حاوی ش

ــی و آبمیوه ها  ــیر، محصوالت لبن خودداری گردد. ش
وضعیت اسهال را بدتر می کنند. مصرف چای و قهوه 

محدود شود.
 کاهش اش�تها و کاه�ش وزن: برای تأمین 
کالری روزانه مورد نیاز، غذا به دفعات زیاد و با حجم 
ــتفاده شود. بیشتر از مواد غذایی استفاده شود  کم  اس
ــد مانند میلک  ــم کم، کالری باالیی دارن که در حج
ــیک، پروتئین و تخم مرغ، کره مغزها. به غذا پودر  ش

شیرخشک و یا پودر پروتئین اضافه گردد. 
ــا افزودن  ــود ب ــعی ش  تغیی�ر طعم غذاها: س
ــبزیجات معطر، غذا طعم دار گردد. از مصرف مواد  س

غذایی کنسروشده خودداری شود. 
 زخم ه�ای ده�ان، گلو و م�ری: غذاهای نرم 
ــیدی  ــرف میوه ها و غذاهای اس ــده و از مص میل ش
ــه ها، نمک،  ــد مرکبات، ادوی ــودداری گردد )مانن خ

ــس،  ــرکه و غذاهای داغ(. با افزودن س ــو و س آبلیم
ــراه غذا مایعات  ــا را مرطوب و نرم کرده و هم غذاه

نوشیده شود. 
ــی کم چرب  ــواد غذای  الته�اب پانک�راس: م
ــی مصرفی در هر وعده  ــتفاده نموده و میزان چرب اس
ــت طبق نظر پزشک، مصرف  کاهش یابد. ممکن اس

آنزیم های پانکراس همراه با غذا الزم باشد. 
و در نهایت تأکید می شود که در تهیه مواد غذایی، 
ــال آلودگی و  ــده تا احتم ــتی رعایت ش اصول بهداش

انتقال از مواد غذایی کاهش یابد. 

1. L.Kathleen Mahan, Janice L.Raymond. 
Krause's food and the nutrition care pro-
cess. 14th edition. Medical nutrition thera-
py in HIV patients. 2017.

2.www.who.int/HIV and diet therapy

ــیم  ــتاز کلس ــوان یک هورمون، نقش قابل توجهی در هموس ــنD  به عن ویتامی
ــدن ایمنی، بیماری های  ــته و اثر آن در عملکرد و یا ضعف عضانی، فعال ش داش
ــناخته شده است. مشابه با  ــرطان ش خودایمنی، بیماری قلبی- عروقی، دیابت و س
ــان داده است که کمبود ویتامین D نیز در افراد  کل جمعیت، مطالعات مختلف نش
ــیار شایع است. اگرچه سرکوب بیماری توسط درمان ترکیبی با  مبتا به HIV بس
ــامتی در این بیماران  داروهای آنتی ویروس به طور قابل توجهی به بازگرداندن س
ــی  ــک می کند، بیماران مبتا به HIV دارای میزان باالیی از مرگ و میر ناش کم
ــتگی،  ــتئوپرز، شکس از بیماری های مختلف )نظیر بیماری های قلبی- عروقی، اس
ــرطان( بوده که شاید پروسه فعال بودن  ــیون، دیس لیپیدمیا، دیابت و س هایپرتانس
ــد  ــته باش ــی در این بیماری ها داش بیش از حد و نقص عملکرد ایمنی نقش اساس
ــریعتر بیماری مرتبط است. از آنجائیکه این بیماری ها در کمبود  ــرفت س که با پیش
ــد کمبود ویتامین D یک فاکتور  ــاهده می شود، به نظر می رس ویتامین D نیز مش
خطر مشترک در بیماران مبتا به HIV است. کمبود ویتامین D )اندازه گیری شده 
ــی ویتامین D در گردش(، به عنوان مارکر کلی از وضعیت  با غلظت 25 هیدروکس
ویتامین D می تواند بازسازی ایمنی را بعد از شروع آنتی ویروس ها دچار نقص کرده 

و پیشرفت بیماری و مرگ و میر ناشی از آن را تسریع نماید. 
ــطوح پایین ویتامین D )ناکافی بودن و یا کمبود( در بیماران مبتا  ــفانه، س متأس
ــاهده شده است.  ــرایط آب و هوایی مختلف مش به HIV ، در نواحی جغرافیایی و ش
ــامل سن، رژیم  فاکتورهای خطر برای کمبود ویتامین D در افراد مبتا به HIV ش
غذایی فقیر از ویتامین D، سوء جذب، کاهش مواجه با نور خورشید، پوست تیره، چاقی، 
ــکات کبدی و کلیوی و یا مصرف آنتی ویروس های  سیگار، داروهای مختلف، مش
ــدن سیستم ایمنی ناشی از بیماری HIV و نیز اثرات  خاص، التهاب مزمن، فعال ش

مستقیم بیماری روی آنزیم های درگیر در تولید ویتامین D است. 
برای مثال، عفونت مزمن HIV و درمان طوالنی مدت با داروهای ضد ویروس، 
ــتگی می شود که  ــتخوان و افزایش خطر شکس ــیته اماح اس موجب کاهش دانس
ــیته استخوان، 2-6% در سال اول درمان بوده است. در  به ویژه میزان کاهش دانس
ــیته استخوان و حفظ سطح  حالیکه، مکمل یاری با ویتامین D موجب افزایش دانس
نرمال ویتامین D شده است. همچنین، داروهای مهار کننده پروتئاز نشان داده اند 

ــیاز را به صورت وابسته به  ــیاز و یک آلفا هیدروکس که آنزیم های 25 هیدروکس
دوز و قابل برگشت سرکوب کرده و موجب کمبود ویتامین D خواهند شد. مصرف 
ــاز معکوس نیز با میزان پایین  ــای غیرنوکلئوتیدی آنزیم ترانس کریپت مهارکننده ه

ویتامین D در ارتباط است. 
ــاری HIV و مرگ و  ــرفت بیم ــروزه عاقه به اثر کمبود ویتامین D در پیش ام
ــی از بیماری های مختلف در این بیماران در حال افزایش بوده و مطالعات  میر ناش
مختلفی درباره مکمل یاری با ویتامین D بیماران مبتا به HIV انجام شده است. 
برای مثال، در بیماران مبتا به HIV با کمبود ویتامین  D، میزان باالی التهاب، 
ــده و نیز افزایش هیدروپراکسیدها، استرس  ــیت های فعال ش ــطح باالی منوس س
اکسیداتیو و نیز افزایش بیان سلولهای CD+38 مشاهده گردید که با مکمل یاری 

ویتامین D کاهش یافت. 
 HIV در بیماران D ــن ــاره اثر ویتامی ــج مطالعات مختلف درب ــا این حال، نتای ب
ــت که بایستی مراقب اثرات سمی  ــاره شده اس ــان داده و اش نتایج متناقضی را نش
ــیم. آخرین ورژن گایدالین جمعیت  دوزهای باالی ویتامین D در این بیماران باش
HIV توصیه کرده است که غربالگری ویتامین D را در بیماران با سابقه دانسیته 
ــتن یکی از فاکتورهای خطر  ــتگی و یا داش ــتخوان پایین و خطر باالی شکس اس
ــامل پوست تیره، کمبود رژیمی، عدم مواجهه با نورخورشید،  کمبود ویتامین D ش
ــرف آنتی ویروس هایی که با کمبود  ــوءجذب، چاقی، بیماری کلیوی مزمن، مص س
ــراد با کمبود  ــم. مکمل یاری برای اف ــتند، در نظر بگیری ــط هس ــن D مرتب ویتامی
ــی و یا  ــتئوپرز، استئوماالس ــراد دارای ناکفایتی به همراه اس ــا اف ــن D  و ی ویتامی
ــتر از 20 نانوگرم در  ــطح هدف بیش ــیدن به س ــم ثانویه برای رس هایپرتیروئیدیس
ــده است. همچنین، نگرش های غیر دارویی برای پیشگیری از  میلی لیتر توصیه ش
کمبود ویتامین  D ابزاری بسیار مهم است. مواجهه با نور خورشید به تنهایی کافی 
نیست و باید افزایش دریافت ویتامین D )روغن ماهی، روغن ماهی کد( و مصرف 

غذاهای غنی شده با ویتامین D در نظر گرفته شود. 

Evelyn Hsieh & Michae T. Yin. Continued Interest and Contro-
versy: Vitamin D in HIV. Current HIV/AIDS Reports 2018. https://
doi.org/10.1007/s11904-018-0401-4

نقش ویتامین D3 در بیماران
HIV مبتال به
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مکمل های غذایی

ــرفت های گسترد ه د ر زمینه تولید  مکمل های غذایی، فرموالسیون  با توجه به پیش
مکمل ها بسیار متنوع بود ه و ممکن است بر اساس نیازهای گروه های خاصی از افراد  
ــیرد ه )مقد ار مواد   ــالمند ان، زنان بارد ار و ش مانند  کود کان، نوجوانان، مرد ان، زنان، س
مغذی مورد  نیاز برای حفظ سامت و جلوگیری از بیماری د ر هر کد ام از این گروه ها 
متفاوت است( و یا بر اساس حفظ سامت و یا بهبود  عملکرد  ارگان خاصی از بد ن 
نظیر قلب، چشم، پروستات و یا کبد  طراحی شد ه باشند . تمام این مکمل های غذایی، 

به صورت قرص، کپسول، پود ر یا مایع نوشید نی تهیه می شوند . 

ــکیل د هند ه آنها  ــه د وز ترکیبات تش ــژه مکمل هایی ک ــای  غذایی بوی مکمل ه
ــا ی و   )RDA( Recommended Daily Allowance ــاز  نی ــا  ب ــق  مطاب

ــد ، به منظور  ــد ه روزانه باش DRI( Dietary References Intake(  تعیین ش
ــد ه مواد  مغذی از طریق  تامین نیاز افراد  خصوصا زمانیکه میزان د ریافت توصیه ش
ــود ، بایستی مورد  استفاد ه قرار گیرند . متاسفانه، بر اساس  د ریافت غذایی فراهم نش
ــت جهانی تخمین زد ه شد ه است که بیش از 2 میلیون نفر د ر  ــازمان بهد اش آمارس
سراسر جهان د ارای کمبود  د ریافت ویتامین ها و اماح ضروری هستند . کمبود  هر 
ــامت بد ن، منجر به یک  ــاس نقش آن د ر حفظ س کد ام از این مواد  مغذی بر اس
مشکل بهد اشتی جد ی خواهد  شد  که بار اقتصاد ی باالیی را برای فرد  و نیز جامعه 
به د نبال د ارد . بنابراین می توان گفت که مکمل های غذایی فرآورد ه ای هستند  که 
ــه رژیم و یا کاهش خطر  ــه کرد ن مواد  مغذی ضروری ب ــتی به منظور اضاف بایس

مشکات سامت و بیماری استفاد ه نمود .
اگرچ�ه خ�ورد ن انواع�ی از غذاه�ای س�الم بهتری�ن روش برای 
د ریافت مواد  مغذی مورد  نیاز بد ن است، اما د ر بسیاری از موارد  این 
کار عملی و امکان پذیر نیست و برخی از افراد  نمی توانند  ویتامین ها 
و ام�الح ضروری کاف�ی از طریق رژیم غذایی د ریاف�ت نمایند  و یا 
ممکن اس�ت که ای�ن مواد  مغذی ض�روری از رژیم روزان�ه آنها به 

د الیل مختلف )د اش�تن رژیم های غذایی خاص( حذف ش�د ه باشد . 
بنابرای�ن توصیه می ش�ود  که مکمل غذایی د ر کن�ار غذای د ریافتی 

روزانه استفاد ه گرد د . 
ــی به غذای سالم، نبود  وقت کافی به د لیل  با افزایش جمعیت و کاهش د سترس
ــتن برای تهیه میوه ها و  ــاعات طوالنی کار د ر طی روز و د ر نتیجه فرصت ند اش س
ــد  که د ر  ــبزی های تازه، لبنیات کم چرب و د یگر اقام مورد  نیاز، به نظر می رس س
ــتفاد ه از مکمل های غذایی استاند ارد  و د ارای ارزش غذایی  د نیای مد رن امروز اس
ــی روز، نیازمند   ــه د ر کنار د ریافت غذایی د ر ط ــا RDA مورد  نیاز روزان ــاد ل ب مع

جایگاه ویژه ای است که بایستی به آن توجه گرد د .  
ــد ن سریع،  ــال های اخیر، با افزایش تکنولوژی، صنعتی ش ــفانه د ر طی س متاس
ــد  روز افزون جمعیت، د اشتن شیوه زند گی ناسالم و نیز  ــینی نامناسب، رش شهرنش
افزایش سن جمعیت شاهد  افزایش شیوع بیماری های غیر واگیر نظیر بیماری های 
ــکته، د یابت، انواع سرطان ها، هایپرلیپید می و نیز پرفشاری خون  قلبی-عروقی، س
ــکاتی نظیر اختاالت روحی- ــعه و مش ــورهای کم د رآمد  و د ر حال توس د ر کش
روانی، بیماری های تحلیل برند ه سیستم عصبی و مشکات اسکلتی–عضانی د ر 
ــورهای پرد  رآمد  و توسعه یافته بود ه که نیازمند  مشارکت گسترد ه فرد  و جامعه  کش

به منظور خود مراقبتی و پیشگیری از ابتا به این بیماری ها است.

ــای غیرواگیر، 60 د رصد  علت مرگ د ر  ــت کــه بیماری ه آمارها حاکی ازآن اس
سراسر جهـان می باشند  که تقریبا نزد یک به 80 د رصد  مرگ ناشی از بیماری های 
ــورهای  ــه با کش ــورهای کم د رآمد  و د ر جمعیت جوان د ر مقایس غیرواگیر، د ر کش
ــت که تا  ــت جهانی تخمین زد ه اس ــازمان بهد اش ــا د رآمد  باال اتفاق می افتد . س ب
ــر  ــای غیرواگیر 52 میلیون نفر د ر سراس ــی از بیماری ه ــال 2030، مرگ ناش س

] ــی  رژیم د رمان و  ــه  تغذی ــص  متخص  / نیک ع�زم  اطه�اری  س�میه  د کت�ر   [

نقش مکمل های غذایی د ر 
پیشگیری و بهبود  عالئم بیماری 

ــت از فرآورد ه ای که به منظور تکمیل رژیم  مکمل غذایی عبارت اس
غذایی مصرف شد ه و معموال حاوی یک یا چند ین جزء نظیر ویتامین ها، 
ــگا3، امگا6( و  ــید های چرب ) ام ــید های آمینه، اس اماح ضروری، اس
ــد . همچنین مکمل های غذایی ممکن است حاوی مواد ی  فیبر می باش
ــد  اثرات بیولوژیک  ــتند ، اما می توانن ــند  که ضروری برای بد ن نیس باش
ــا ترکیبات خاص و  ــد  هربال ها و ی ــند ؛ مانن ــته باش مهمی د ر بد ن د اش
ــا فرآورد ه هــایی که  ــتق از آنها. با این تعریف، تنهـــ ــواد  موثره مش م
ــتند ، به عنوان مکمل غذایی د ر نظر گرفته شد ه  به فرم خـــوراکی هس
ــاقی و یا فرآورد ه هایی که از طریق جذب پوست  و فرآورد ه  های استنش

عمل می کنند ، مکمل غذایی نمی باشند . 
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ــان خواهد  بود . بنابراین با توجه به بار اقتصاد ی- جه
اجتماعی باالی بیماری های غیرواگیر د ر جامعه، این 
امر نیازمند  مشارکت فعال افراد  و اصاح فاکتورهای 
ــالم است. بر اساس شواهد   ــیوه زند گی ناس خطر و ش
ــای غذایی با کیفیت  ــن زمینه، مصرف مکمل ه د ر ای
ــید ن به این هد ف  باال به طور قابل توجهی د ر راه رس
ــارکت خواهد  نمود . با این حال، الزم به یاد آوری  مش
ــگاه جایگزین غذا  ــی هیچ ــل غذای ــت که مکم اس
ــت و فقط یک روش قابل د سترس برای تامین  نیس
ــات مفید ی  ــذی ضروری و ترکیب ــای مواد  مغ نیازه
ــم غذایی تامین  ــد  از طریق رژی ــت که نمی توانن اس
ــوند  به ویژه د ر افراد یکه د ارای شرایط و مشکات  ش
خاص می باشند . بنابراین، هد ف اولیه از مصرف یک 
مکمل غذایی، فراهم کرد ن د وز مورد  نیاز مواد  مغذی 
ضروری برای جلوگیری از کمبود  آن است. همچنین، 
ــا و اماح با افزایش  ــی جذب برخی ویتامین ه توانای
ــن به ویژه د ر افراد  60 سال به باال کاهش می یابد   س
و بنابراین این افراد  به مقد ار بیشتری از ویتامین ها و 

اماح نسبت به افراد  جوان نیاز د ارند .
ــال های اخیر، د ر کنار پزشکی  عاوه براین د ر طی س
ــاهد  پیشرفت چشمگیر د ر مکمل های هربال  مد رن ش
یا گیاهی بود ه که بر اساس مطالعات کارآزمایی بالینی 
و حتی مطالعات مروری سیستماتیک، اثر قابل توجهی 
ــای غیرواگیر نظیر  ــا د ر بهبود  عایم بیماری ه از آنه
ــمیک د ر بیماران مبتا به د یابت نوع 2،  کنترل گلیس
ــون د ر افراد  د چار هایپرلیپید می و نیز  کاهش چربی خ
بهبود  عملکرد  قلب و کاهش فشارخون د ر افراد  مبتا 
ــد ه است.  ــاهد ه ش به ناراحتی های قلبی-عروقی مش
هربال ها یا گیاهان د ارویی، د ارای ترکیبات خاص نظیر 
ترکیبات با خاصیت آنتی اکسید انی و ضد التهابی بالقوه 
ــره ای د ارند  که می توانند   ــود ه و یا هر کد ام مواد  موث ب
ــم مشخص و اثبات شد ه، عملکرد  یک  با یک مکانیس
ــرار د اد ه و باعث بهبود   ــاص را تحت تاثیر ق ارگان خ

عملکرد  آن ارگان د ر شرایط بیماری گرد ند .

)NHANES( بر اساس بررسی تغذیه و سامت ملی
)National Health and Nutrition Examination Survey(

د ر حال حاضر بیش از یک سوم جمعیت بزرگسال د ر 
ــی- ویتامین د ریافت  ــر د نیا روزانه مکمل مولت سراس
ــان د اد ه است که  ــی ها نش می کنند . همچنین، بررس
د ر بین افراد  د ریافت کنند ه مکمل های غذایی، بیشتر 

ــامت  این مکمل ها به منظور بهبود کلی وضعیت س
ــتئوپرز،  وکاهش خطر بیماری های غیرواگیر نظیر اس
ــای قلبی-عروقی  ــون و بیماری ه ــت، چربی خ د یاب

مصرف می گرد ند . 
ــترد ه ای د ر زمینه کفایت  خوشبختانه مطالعات گس
ــگیری و بهبود   ــای غذایی د ر پیش ــرف مکمل ه مص

بیماری های غیرواگیر وجود  د ارد . 
ــط انستیتو ملی چشم برای مثال یک مطالعه توس

NEI( National Eye institute( بر روی د ژنراسیون 
ــام گرفت و  ــن )AMD( انج ــوالر مرتبط با س ماک
ــکل  ــان د اد  که مصرف مکمل غذایی متش نتایج نش
ازکمپلکس ویتامین ها، روی، ترکیبات آنتی اکسید ان 
ــرفت AMD د ر  موجب کاهش 25 د رصد  خطر پیش
ــود . آکاد می چشم پزشکی  ــه با پاسبو می ش مقایس
امریکا، د ر حال حاضر استفاد ه از این مکمل غذایی را 
بمنظور کاهش خطر AMD پیشرفته توصیه می کند . 
د ر مطالعه د وم این انستیتو، فرموالسیون تغییر کرد ه 
ــن اضافه و بتاکاروتن حذف گرد ید   و لوتئین و گزانتی
ــان د اد  که خطر پیشرفت AMD تقریبا  که نتایج نش
ــترد ه امروز،  18 د رصد  کاهش می یابد . مطالعات گس
ــل ویتامین ها و ترکیبات  ــر مفید  و قابل توجه مکم اث
ــان  ــگیری از AMD نش ــید انی را د ر پیش آنتی اکس

می د هند .
ــد ه د ر زمینه  ــام ش ــک متاآنالیز انج ــن، ی همچنی
ــت  د ریاف ــت  مثب ــر  اث ــی  قلبی-عروق ــای  بیماریه
ــید  فولیک، ب6( را  ویتامین های گروه ب )ب12، اس
ــان د اد ه است که به د لیل  د ر کاهش خطر سکته نش

کاهش میزان هموسیستئین سرم می باشد . 
ــاس مطالعات متعد د  کارآزمایی  عاوه براین، بر اس
ــر ترکیبات آنتی  ــتماتیک، اث ــی و مروری سیس بالین
آنتوسیانید ین ها، رزوراترول، ترکیبات  اکسید ان مانند  
ــتروژن ها د ر  ــا و نیز فیتواس ــک، فیتوکمیکال ه فنولی
ــی، مقاومت  ــر بیماری های قلبی-عروق کاهش خط
انسولین و بیماری های مرتبط با آن اثبات شد ه است. 
ــتی د ارای جد ول  ــی بایس ــای غذای همه مکمل ه
ــند . د ر این جد ول، لیست  Supplement fact باش
ــل و مقد ار آنها د ر هر  ــام ترکیبات موجود  د ر مکم تم
سروینگ سایز ذکر شد ه است. سروینگ سایز عبارت 
است از مقد اری از مکمل غذایی که مصرف شد ه و با 
د ریافت آن میزان مواد  مغذی ذکر شد ه د ر جد ول آن 
تامین خواهد  شد .  هر محصولی د ارای سروینگ سایز 
خاص خود ش می باشد . مثا د ر یک محصول ممکن 
ــت سروینگ سایز یک عد د  قرص یا یک کپسول  اس
ــر از محصوالت  ــد  و د ر برخی د یگ ــد ه باش تعریف ش
ــد . د ر هر سروینگ سایز،  ــول یا 2 قرص باش 2 کپس
ــود  د ارد  که  ــخصی از آن ماد ه مغذی وج ــزان مش می
ــاس RDA یا DV( Daily Value( تعریف  بر اس
شد ه است. RDA مقد ار ماد ه مغذی د ر روز است که 
ــد . با این حال،  ــامت بد ن الزم می باش برای حفظ س
برای برخی از مـواد  مغذی DV% تعریف شد ه است. 
 AI و RDA اغلب ولی نه همیشه، مشـــابه DV
ــت که مشخص می کند   )Adequate Intake( اس

ــود  د ر 100 گرم یا یک اند ازه  مقد ار مواد  مغذی موج
ــد  از آن ماد ه مغذی  ــد  از آن محصول چند  د رص واح

خاص را د ر رژیم روزانه تامین می کند .
ــای غذایی حاوی  ــه این مکمل ه ــا توجه به اینک ب
ــتند  که د ارای اثرات قوی د ر بد ن  ترکیبات فعال هس
ــز می تواند   ــاد ه روی د ر مصرف آنها نی ــند ، زی می باش
ــته باشد ؛ به ویژه د ر مورد   اثرات جانبی به د نبال د اش
ــت  ویتامین ها و یا ترکیبات هربال. بنابراین الزم اس
ــروینگ سایز آنها د قت شد ه و مصرف  که حتما به س
ــتفاد ه از آن مکمل  ــر و حتی مد ت زمان اس د وز باالت

غذایی تحت نظر پزشک باشد .
ــاری، حد ود  2 سال است  ــرکت مکمل دارویی ش ش
ــترد ه ای از  ــه فعالیت خود  را د ر زمینه تولید  رنج گس ک
مکمل  های غذایی آغاز نمود ه و مفتخر است که د ر این 
ــیعی از مکمل های غذایی نظیر  مد ت کوتاه، طیف وس
انواع ویتامین ها، اماح، مولتی ویتامین-مینرال )برای 
ــای خاص زند گی(،  ــنی مختلف و د ورانه گروه های س
ــرد  ارگانی  ــی بمنظور بهبود  عملک مکمل های ترکیب
خاص و نیز مکمل های هربال را تولید  نماید. کلیه مواد  
اولیه و مصرفی این مکمل های غذایی از شرکت های 
 JRS ،ــوئیس ــی و امریکایی )DSM س معتبر اروپای
ــد ه و با  ــکا( تهیه ش ــان، DOW امری و BASF آلم

فرموالسیون بسیار موثر تولید  شد ه است.  
1.Taylor C.Wallace. Dietary Supplements in 

Health promotion. International Standard Book 
Number-13: 978-1-4822-1035-4 (eBook - PDF). 
Taylor and Francis group, CRC press.

2.Jeffrey B. Blumberg, Regan L. Bailey, 
Howard D. Sesso and Cornelia M. Ulrich. The 
Evolving Role of Multivitamin/Multimineral 
Supplement Use among Adults in the Age of Per-
sonalized Nutrition. Nutrients. 2018; 10 (248): 
doi:10.3390/nu10020248

مکمل های غذایی

شرکت مکمل دارویی شاری، حد ود  2 
سال است که فعالیت خود  را د ر زمینه 
تولی�د  مکمل  ه�ای غذایی آغ�از نمود ه 
و مفتخ�ر اس�ت ک�ه مکمل ه�ای غذایی 
نظیر ان�واع ویتامین ها، امالح، مولتی 
ویتامین-مین�رال، مکمل ه�ای ترکیبی 
بمنظور بهبود  عملک�رد  ارگانی خاص 
و نیز مکمل های هربال را تولید  نماید. 
کلی�ه م�واد  اولی�ه و مصرف�ی ای�ن 
مکمل های غذایی از شرکت های معتبر 
اروپایی و امریکایی )DSM سوئیس، 
JRS و BASF آلم�ان، DOW امریکا( 
تهیه ش�د ه و با فرموالس�یون بس�یار 

مؤثر تولید  شد ه است.  
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ــازمان بهداشت جهانی و فدراسیون  بر اساس آمار  س
ــن المللی دیابت، هم اکنون بیش از 450 میلیون نفر  بی
در دنیا به دیابت مبتا بوده که تا سال 2040، این تعداد 

به بیش از 640 میلیون نفر خواهد رسید. 
ــه می تواند عوارض  ــت ک ــایعی اس دیابت بیماری ش
فراوانی نظیر عوارض میکرووسکوالر و ماکرووسکوالر  
ــکوالر  ــد. از عوارض میکرووس ــته باش ــه همراه داش ب
ــی، رتینوپاتی و نیز نوروپاتی دیابتی  می توان به نفروپات

اشاره نمود. 
ــرل قندخون در  ــواهد و مطالعات، کنت ــاس ش بر اس
درازمدت، نقش بسیار مهمی را در پیشگیری از عوارض 
ــرد. همچنین، عوارض  ــکوالر ایفا خواهد ک میکرووس
ــامل بیماری های قلبی-عروقی  ــکوالر که ش ماکرووس
ــایع ترین علت مرگ و میر  ــد، از مهم ترین و ش می باش
در بیماران مبتا به دیابت به شمار می آیند. آمار سازمان 
ــال 2016 بیانگر این است که  ــت جهانی در س بهداش
ــاالنه 1/5 میلیون مرگ ناشی از دیابت قابل انتساب  س

خواهد بود. 
اگرچه درمان های متعددی برای دیابت نوع دو کشف 
شده و مورد استفاده قرار می گیرد، اما هنوز یافتن راهی 
برای درمان موثر در دیابت نوع دو مورد استقبال خواهد 
ــکاران در مطالعه  ــال Pittas ،2007 و هم بود. در س
 D3 ــی نقش ویتامین مروری و متاآنالیز خود به بررس
ــگیری و درمان دیابت نوع دو پرداختند. نتیجه  در پیش

ــان داد که ارتباطی بین سطوح ناکافی  این مطالعه نش
ویتامین D3 و کلسیم با دیابت نوع دو وجود دارد. 

ــتم عضانی  ــر نقش ویتامین D3 در سیس عاوه ب
ــود  ــن D3 در بهب ــش ویتامی ــروزه نق ــکلتی، ام و اس
ــای متابولیک نظیر دیابت نوع دو و چاقی نیز  بیماری ه
ــت. سطوح پایین 25  ــیار مورد توجه قرار گرفته اس بس
هیدروکسی ویتامین D3 در افراد مبتا به دیابت بسیار 
شایع بوده و نتایج مطالعه سال 2006 نیز نشان داد که 
شیوع کمبود ویتامین D3 در افراد مبتا به دیابت نوع 
دو بیشتر از دیابت نوع یک است و ارتباط معکوسی بین 

شاخص توده بدنی و سطوح ویتامین D3 وجود دارد. 
ــاهده ای- مقطعی  ــال های اخیر مطالعات مش طی س
ــن ویتامین D3 و  ــطوح پایی ــیاری، ارتباط بین س بس
ــاهده کرده اند. در متاآنالیز منتشر  ــمی را مش هیپرگلیس
ــط Sang و همکاران در سال 2013، بین  ــده توس ش
سطح خونی 25 هیدروکسی ویتامین D3 و خطر ابتا 
ــاهده گردید. همچنین،  ــه دیابت ارتباط معکوس مش ب
مکمل یاری با ویتامین D3 در بهبود عملکرد سلول های 
ــولین در  ــن مقاومت به انس ــای پانکراس و همچنی بت
ــتند نقش داشته  افرادی که در معرض خطر دیابت هس
ــتای طبیعی  ــا این اثرات در افرادی که قند خون ناش ام

داشته اند، مشاهده نشده است. 
ــاط ضعیفی بین  ــال در مطالعات دیگر، ارتب ــا این ح ب
ــتا و  ــاری ویتامین D3، کاهش قند خون ناش مکمل ی

ــراد مبتا به دیابت و  ــولین در اف بهبود مقاومت به انس
ــال تحمل گلوکز  ــن در افراد در محدوده اخت همچنی
وجود داشت. در این مطالعه ارتباط مکمل یاری ویتامین 
 HbA1c ــمیک طوالنی مدت و D3 با کنترل گلیس
ــت. مطالعه مروری و متاآنالیز دیگری  بررسی نشده اس
در سال 2017 منتشر شد که به بررسی اثر مکمل یاری 
ــمیک در افراد مبتا به  با ویتامین D3 در کنترل گلیس
دیابت نوع دو پرداخت. نتایج نشان داد که مکمل یاری 
ــتا و هم چنین  ــش قند خون ناش ــن D3 در کاه ویتامی
ــه دیابت نوع دو که کمبود  HbA1c در افراد مبتا ب
ویتامین D3 داشته اند، موثر بوده است؛ اگرچه این اثر 
در افرادی که دچار سطح خونی کافی و یا کمبود نسبی 

ویتامین D3 داشته اند، مشاده نشده است.
ــک  ــده ترین ریس ــناخته ش چاقی به عنوان یکی از ش
ــمار می آید.  ــن D3 به ش ــود ویتامی ــای کمب فاکتوره
مطالعه ای که در سال 2006 منتشر شد، نشان داد که با 
افزایش شاخص توده بدنی، HbA1c افزایش و سطوح 
خونی ویتامین D3 کاهش می یابد. این یافته ها می تواند 
نشان دهنده ارتباط ویتامین D3 و متابولیسم گلوکز با 
شاخص توده بدنی باشد. از اصلی ترین یافته های مطالعه 
ــروری و متاآنالیز Wu و همکاران می توان به تفاوت  م
ــمیک  نتیجه مکمل یاری ویتامین D3 در کنترل گلیس
ــاس شاخص توده بدنی اشاره کرد. بدین  بیماران بر اس
ــه مکمل یاری در افراد مبتا به دیابت نوع دو  ترتیب ک
ــاق، می تواند  ــاخص توده بدنی در محدوده غیرچ با ش
ــود،  منجر به بهبود نتایج بالینی و کاهش HbA1c ش
در صورتی که این نتایج در بیماران مبتا به دیابت نوع 

دو که چاق هستند، مشاهده نشده است. 
ــی  ــواهد قوی تری برای بررس اگر چه هنوز نیاز به ش
اثرات مکمل یاری ویتامین D3 در افراد مبتا به دیابت 
است، اما می توان نتیجه گرفت که مکمل یاری ویتامین 
ــه با کمبود  ــت نوع دو ک ــا به دیاب ــراد مبت D3 در اف
ویتامین D3 مواجه هستند اهمیت داشته و احتماال در 
بهبود اثرات قلبی-عروقی و هم چنین نتایج گلیسمیک 

بیماران مبتا به دیابت نوع دو موثر خواهد بود. 

1. Wu C, Qiu S, Zhu X, Li L. Vitamin D
supplementation and glycemic control in type 2 
diabetes patients: A systematic review and meta-
analysis. Metabolism. 2017 Aug 1; 73: 67-76.

 2. Song Y, Wang L, Pittas AG, Del Gobbo LC, 
Zhang C, Manson JE, et al. Blood 25-hydroxy 
vitamin D levels and incident type 2 diabetes: a 
meta-analysis of prospective studies. Diabetes 
Care. 2013; 36: 1422–8.

مکمل های غذایی

] ــک  گابری ــت  د یاب ــن  انجم ــی  علم ــر  مد ی ــی-  عموم ــک  پزش  / صد اق�ت  س�ارا  د کت�ر   [

نقش مکمل یاری ویتامین D د ر کنترل 
گلیسمیک د ر بیماران مبتال به د یابت

با توجه به شیوع کمبود »ویتامین د« در ایران 
که متاسفانه بسیاری از افراد با آن درگیر هستند، 
استفاده از منابع غذایی ویتامین د نظیر شیر، زرده 
تخم مرغ، جگر و نیز استفاده از مکمل ویتامین 
د با دوز RDA مورد نیاز روزانه می تواند نقش 
ــود ویتامین  ــگیری از کمب ــمگیری در پیش چش
ــرکت مکمل دارویی شاری  ــد. ش ــته باش د داش
ــت در کنار طیف وسیع محصوالت  توانسته اس
ــن د با دوز 400 واحد بین المللی را  خود، ویتامی
که دوز RDA مورد نیاز روزانه می باشد، تولید 
 DSM ــرکت نماید. ماده اولیه ویتامین د از ش
ــول دارای  ــده و محص ــداری ش ــوئیس خری س
فراهمی زیستی نزدیک به 100 درصد و بصورت 
ــت  قابلی دارای  و   water dispersible
پراکنده شدن در آب می باشد. همچنین، حداقل 
ــی را داشته، تحمل آن راحت تر  عوارض گوارش
ــرآورده همراه با غذا به   ــوده و نیاز به خوردن ف ب

منظور جذب شدن کامل وجود ندارد.
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complementary and alternative medicine
)طب مکمل و جایگزین( بخشی از سیستم مراقبت های 
ــت که د ر سراسر  ــتی و شاخه ای از پزشکی اس بهد اش
ــن  9 تا 70 د رصد   ــتفاد ه از آن بی ــان عاقه به اس جه
ــد ه است. این طب مکمل می تواند   جمعیت گزارش ش
ــتی،  ــکات پوس برای بیماری های مختلف نظیر مش
ــم و غیره مورد  استفاد ه قرار گیرد .  کبد ی، د یابت و آس
ــب گیاهی د ر واقع فرمی از طب مکمل و جایگزین  ط
ــامل رنج گسترد ه ای از گیاهان د ارویی  می باشد  که ش
ــکی غیر حاد  و  ــت که برای د رمان مشکات پزش اس
ــری از بیماری ها  ــامت و جلوگی نیز حفظ وضعیت س
مورد  استفاد ه قرار می گیرد . بر اساس گزارش سامت 
ــد ود  50 د رصد  از  ــال 2012، د ر ح ــی امریکا د ر س مل
بزرگساالن باالی 18 سال از طب گیاهی برای د رمان 
ــکی خاص و تقریبا 90 د رصد  برای  ــرایط پزش یک ش

حفظ سامت استفاد ه می کنند . 
ــتفاد ه از طب  ــابقه اس ــان می د هند  که س د اد ه ها نش
گیاهی به باالی 50 سال بر می گرد د . بررسی ها حاکی 
ــتفاد ه از طب مکمل و جایگزین و  ــت که اس از آن اس
ــت؛  ــتفاد ه از هربال ها، فقط محد ود  به بیماران نیس اس
بلکه د ر افراد  سالم نیز می تواند  مورد  استفاد ه قرار گیرد . 
ــتفاد  از این طب مکمل و هربال د ر بین کشورهای  اس
ــته به فرهنگ آنها و شیوع بیماری بسیار  مختلف بس

گسترد ه می باشد . 
ــته، استفاد ه از هربال ها به طور  د ر طی د و د هه گذش
ــتقبال قرار گرفته  ــترد ه د ر سراسر جهان مورد  اس گس
ــا و محصوالت هربال  ــد اد  افراد ی که از مکمل ه و تع
استفاد ه می کنند ، د ر سراسر جهان رو به افزایش است. 
ــال د ر ترکیب با د اروهای  ــتر این محصوالت هرب بیش
رایج مصرفی استفاد ه می شوند  نه جایگزین شد ن کامل 

با آنها. 
ــان د اد ه اند  که چین و ژاپن بیشترین  ــی ها نش بررس
ــورهای  ــته و بعد  از آنها کش ــج این هربال ها را د اش رن
استرالیا، نیوزیلند ، روسیه، ایاالت متحد ه امریکا و کاناد ا 
می باشند . فرموالسیون هربال کشورهای غربی و چین 
هرد و استاند ارد  بود ه و برای د رمان بیماری های مزمن 
ــرطان و ... مورد   ــد  بیماری های قلبی-عروقی، س مانن

استفاد ه قرار می گیرند . 

ــی از بازار د اد   ــن، هربال ها بخش قابل توجه د ر چی
ــد ه و به عنوان جزیی از لوازم  ــتد  د ر نظر گرفته ش و س
ــتی، چای و شراب ها د ر  ــی و محصوالت بهد اش آرایش

نظر گرفته می شوند .
د ر استرالیا، هربال ها به طور مکرر به  منظور سامت 
ــتفاد ه شد ه که رایج ترین هربال های مورد   کل بد ن اس
ــبز، بابونه و اکیناسه  ــتفاد ه آلوئه ورا، سیر، چای س اس
ــتند . همچنین، روغن های ضروری شامل روغن  هس
د رخت چای، روغن د رخت اکالیپتوس نیز بطور گسترد ه 
ــی و ضد میکروبی  ــکات تنفس ــترالیا برای مش د ر اس

استفاد ه می شوند . 
د ر نیوزیلند  نیز نگرش جامع برای طب گیاهی وجود  
د اشته و تقریبا 40 د رصد  بیماران از آن استفاد ه می کنند . 
ــیوع مصرف طب مکمل  ــورهای اروپائی، ش د ر کش
ــود کان گزارش  ــاالن و ک تقریبا 50 د رصد  د ر بزرگس
ــت که مصرف رایج ترین مکمل های هربال،  شد ه اس

د ر آلمان و اروپای غربی است. 
ــیه نیز تاریخچه مشابهی از  ــابه د ر روس به طور مش
ــان بیماری ها  ــته که د ر د رم ــی وجود  د اش طب گیاه
ــود . طب گیاهی غالب استفاد ه شد ه د ر  ــتفاد ه می ش اس
ــیه، مکمل های فعال بیولوژیک بود ه که د ر کنار  روس
غذاها استفاد ه می شوند . رایج ترین مکمل های استفاد ه 
شد ه د ر کنار غذاها، مکمل های افزایش د هند ه میل و 
عملکرد  جنسی، کاهش وزن و بهبود  سامت باروری 

بود ند . 
ــت متحد ه امریکا، اکثریت مارکت هربال را د ارد .  ایال
ــامت کل بد ن و  ــب گیاهی د ر امریکا به منظور س ط
ــکل  ــه جای د رمان یک مش ــری از بیماری ب جلوگی
ــال 2012 ،  ــود . تا س ــتفاد ه می ش ــکی خاص اس پزش
ــتفاد ه شد ه د ر امریکا  بیشترین طب مکمل گیاهی اس
ــیر،  ــه، کرن بری، س ــک، ماتونین، اکیناس پروبیوتی

جینسنگ و جینکوبیلوبا گزارش شد ه است. 
ــرل و مد یریت  ــب مکمل برای کنت ــاد ا نیز از ط کان
ــگیری از  ــال و نیز پیش ــان بیماری فع ــامت، د رم س
بیماری استفاد ه می کند . اسید های چرب امگا3 ، چای 
ــی رایج ترین طب  ــید ان های طبیع گیاهی و آنتی اکس

گیاهی استفاد ه شد ه د ر کاناد ا گزارش شد ه است. 
ــر بخواهیم از طب  ــکی مد رن امروز اگ د ر کنار پزش

ــک بایستی آگاهی و  ــتفاد ه نماییم، پزش گیاهی نیز اس
اطاعات کافی د رباره ایمنی و کفایت هربال ها د اشته 
باشد . د انشکد ه پزشکی بایستی تحقیقات حمایتی روی 
ــی  ــویق کرد ه و برنامه های آموزش طب گیاهی را تش
ــکان و عامه مرد م د ر نظر گرفته شود . نتایج  برای پزش
ــان د اد ه است که اخیرا پزشکان آموزش  بررسی ها نش
ــب مکمل و طب  ــبت به ط ــد ه، نگرش مثبتی نس د ی
ــته اما آماد گی کافی برای مشاوره بیماران  گیاهی د اش
ــد . با این حال، تد اخات بین  ــتفاه از آن ند ارن د رباره اس
ــیار مهم  ــای مصرفی د ر بیماران بس ــال و د اروه هرب
ــت. د ر مد یریت بیماری، اغلب مراقبین سامت و  اس
ــاران اطاعات کمی د رباره تد اخات د ارویی  حتی بیم
ــت که د ر این زمینه  با هربال ها د ارند . بنابراین الزم اس
ــایر د اروها  اطاعات کافی د رباره تد اخات هربال با س
ــد ه تا  ــور مکمل هربال ذکر ش به طور کامل د ر بروش
پزشک، مراقبین سامت و بیمار بتوانند  استفاد ه کنند .

ــش د ر حال  ــه به د لیل افزای ــود  ک پیش بینی می ش
ــد  مصرف کنند گان هربال، بازار هربال د ر سالهای  رش
ــد ه است که  ــترش خواهد  یافت. گزارش ش آیند ه گس
ــا از گیاهان د ارویی به  ــر د نی 80 د رصد  مرد م د ر سراس
ویژه د ر کشورهای د رحال توسعه استفاد ه می کنند . د ر 
ایران نیز میزان مصرف 71/5 د رصد  گزارش شد ه است 
ــتفاد ه از هربال د ر ایران به سابقه  ــیوع باالی اس که ش

فرهنگی و اعتقاد ات سنتی ایرانی ها برمی گرد د .
ــته است که د ر  ــرکت مکمل د ارویی شاری توانس ش
ــترد ه ای از  ــود ، طیف گس ــد ت کوتاه فعالیت خ طی م
ــنگ،  ــای هربال نظیر رویال ژلی-جینس این مکمل ه
کلروفیلین کاپر، میلک تیستل، گارلیک، چای سبز و ... 
ــیون تولید   را با بهترین مواد  اولیه و موثرترین فرموالس
نماید  که د ر پیشگیری و حتی کنترل عائم بیماری های 

مختلف اثرات قابل توجهی را نشان د اد ه است. 

 Elena Yu Enioutina, Emma R Salis, Kathleen 
M Job, Michael I. Gubarev, Lubov V Krepkova & 
Catherine MT Sherwin. Herbal Medicines: Chal-
lenges in the Modern World. Part 5. Status and 
current directions of complementary and alterna-
tive herbal medicine worldwide. Expert Review 
of Clinical Pharmacology. 2016. http://dx.doi.org/
10.1080/17512433.2017.1268917

جایگاه مکمل های گیاهی د ر پزشکی مد رن

مکمل های گیاهی

/ نیک ع�زم  اطه�اری  س�میه  د کت�ر   [
] ــی  رژیم د رمان و  ــه  تغذی ــص  متخص  
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رویال ژلی ترشحات سفید مایل به زرد مترشحه از غدد 
ــل بوده که حالت ژالتینی و  موجود در گلوی زنبور عس
غلیظ داشته و برای تغذیه همه نوزادهای زنبور عسل در 
دوره الروی به مدت سه روز استفاده می شود. اما الروی 
ــدن انتخاب شده است، به مدت پنج  که جهت ملکه ش
روز با رویال ژلی تغذیه شده و پس از آن رویال ژلی، تنها  

غذای اختصاصی برای ملکه خواهد بود. 
ویژگی های خاص رویال ژلی باعث شده است این 
فرآورده، مورد توجه انسان برای کاربردهای مختلفی 
ــوابق استفاده از آن، به یونانیان  قرارگیرد که اولین س
ــتند نکتاری که  ــتان برمی گردد. آنها اعتقاد داش باس
ــود، همین  ــب نامیرایی خدایان الکپیوس می ش موج

ترکیب رویال ژلی است. 

 ترکیبات رویال ژلی:
ــًا از آب )20-60%(، کربوهیدرات   رویال ژلی عمدت
)16%(، چربی  )5%(، پروتئین  )حدود 13%( و برخی 
ــال اکتین،  ــدار کم، روی ــاح به مق ــا و ام ویتامین ه
ــی-دکنوئیک اسید )-10 ترکیب فعال 10 هیدروکس
ــده  ــکیل ش HDA(، فاوونوئیدها و پلی فنول ها تش
ــات، دارای کاربردهای درمانی مهمی  ــه این ترکیب ک
می باشند. مهمترین خواص درمانی رویال ژلی شامل: 

 سالمت سیستم تولید مثل:
ــان می دهند که  نتایج مطالعات بالینی نش
ــد در کاهش عائم پیش  رویال ژلی می توان
ــب ارتقای  ــوده و نیز موج ــی موثر ب قاعدگ
ــامت مجاری ادراری در زمان یائسگی  س
ــد این عمل از طریق  ــود. به نظر می رس ش
ــی در خون به  ــای جنس ــم هورمون ه تنظی
ــون  FSH و افزایش  صورت کاهش هورم
ــن،  ــرد. همچنی ــورت می گی ــتروژن ص اس
ــرآورده با اثر  ــن ف ــود در ای ــات موج ترکیب
مثبت روی اسپرم ها می توانند موجب بهبود 
باروری در مردان شده و به دلیل نقش آنتی 
اکسیدانی برخی از اجزای آن، به باروری در 
ــنین باال کمک می کند. از طرفی، یکی از  س
نقش های HDA-10، تنظیم هورمون های 
ــی و جلوگیری از پیرشدن سلول های  جنس

مولد سلول های جنسی می باشد.
 

 بهبود عملک�رد اعصاب و مقابله با 
مشکالت عصبی ناشی از افزایش سن: 

ــد عملکردهای ذهنی  ــی می توان رویال ژل
ــالمندان افزایش داده و  ــمی را در س و جس

ــود. در برخی  ــتها و وزن گیری ش موجب افزایش اش
ــلول های عصبی در  ــر حفاظت از س ــات به اث مطالع
بیماران مبتا به آلزایمر و مصرف کننده این فرآورده 
نیز اشاره شده است. در مطالعه دیگری، اثرات مثبت 
ــی افرادی که به مدت  ــامت ذهن رویال ژلی روی س
ــان داده  ــش ماه رویال ژلی مصرف می کردند، نش ش

است. 

 اثر روی بهبود زخم: 
ــازی زخم در آزمایشگاه نشان  در مدل های شبیه س
ــد که رویال ژلی می تواند مهاجرت سلول های  داده ش
ــت به محل ضایعه و در نتیجه ترمیم زخم  فیبروباس
ــعه ماورای  ــد. همچنین، اثر ضد اش ــهیل نمای را تس
بنفش )UV-B( برای رویال ژلی گزارش شده است. 
پوشش دادن زخم پای دیابتی با رویال ژلی می تواند با 
ــریع  بهبود گردش خون، اثر درمان های معمول را تس
ــوی دیگر به دلیل خواص ضدمیکروبی،  کرده و از س

از گسترش عفونت در زخم جلوگیری نماید. 

 اثرکاهش قند خون: 
ــی، دریافت رویال ژلی  در مطالعات کارآزمایی بالین
ــی  ــب کاهش قند خون و هموگلوبین ای وان س موج
ــده است. به نظر  در بیماران مبتا به دیابت نوع2 ش

ــتن مقادیر باالی ترکیبات  می رسد که به واسطه داش
ــیدانی و ضد التهابی، رویال ژلی می تواند از  آنتی اکس
ــیداتیو و التهاب موجب  ــترس اکس طریق کنترل اس

کنترل قند خون شود.
ــد که رویال ژلی  ــان داده ان در مجموع، مطالعات نش
ــی،  ضدالتهاب ــیدانی،  آنتی اکس ــات  خصوصی دارای 
ضدپیری، ضد میکروبی و ضد توموری است. همچنین 
ــی، کاهش  ــتم ایمن ــم سیس ــب تنظی ــد موج می توان
فشار خون، بهبود عائم پیش قاعدگی )کاهش احتباس 
آب( و یائسگی )بواسطه اثرات شبه استروژنی(، کاهش 
ــیداتیو و به تاخیر انداختن فرایند پیری،  ــترس اکس اس
تحریک اسپروماتوژنز و افزایش قدرت باروری، افزایش 
سنتز کاژن و سامت پوست، محافظت قلب، افزایش 
عملکرد ذهنی، تشکیل و تمایز نورون ها، بهبود کیفیت 
ــمانی، محافظت در برابر  ــی، بهبود عملکرد جس زندگ
ــی، بهبود ضعف،  ــه آلزایمر، افزایش قدرت بدن ابتا ب
ــش قدرت یادگیری و بهبود حافظه و نیز کاهش  افزای

استرس  شود.
ــت  ــرات درمانی رویال ژلی الزم اس جهت حفظ اث
ــاختار ترکیبات آن به همان فرم اولیه و تازه حفظ  س
شود. مطالعات زیادی نشان داده اند شرایط نگهداری 
رویال ژلی اثر زیادی روی حفظ ویژگی های آن دارد. 
ــبت به نور، دما و  ــی به فرم طبیعی خود، نس رویال ژل
ــید شدن در هوا حساس است. از این رو  اکس
ــری از تخریب ترکیبات موجود،  برای جلوگی
ــیار پایین با  ــازه را در دمای بس رویال ژلی ت
ــار، خشک می کنند. پودر حاصل،  کاهش فش
پایداری بهتری را نشان داده و موجب حفظ 
ــود. این روش  خواص اولیه رویال ژلی می ش
ــاال رفتن ارزش  ــوده و موجب ب ــر ب هزینه ب
ــًا در صورت  ــود. طبع ــرآورده نهایی می ش ف
ــا دیگر  ــرم در مکمل ها ی ــن ف ــتفاده ای اس
ــه اثرات درمانی  ــا انتظار می رود ک فرآورده ه

کامل تری مشاهده شود. 
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] ــاز  د اروس ب�رازش-  احمد  رض�ا  د کت�ر   [

رویال  ژلی و خواص د رمانی آن 
مکمل های گیاهی
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 )Momordica Charantia( ــون  بیترمل ــاه  گی
ــر جهان  ــا همان خربزه تلخ، برای قرن ها در سراس ی
در موارد متعددی نظیر درد معده، التیام زخم، ماالریا، 
ــاب، تب، درمان  ــای کولیک، الته ــم، درده روماتیس
ــتم ایمنی،  ــم کننده سیس ــری و ویروس، تنظی باکت
ــش قند خون مورد  ــده کبد و نیز کاه محافظت کنن

استفاده قرار گرفته است. 
ــیعی از ترکیبات نظیر  ــاوی طیف وس ــون ح بیترمل
ــا  ــاح، ویتامین ه ــیدهای آمینه، ام ــا، اس آلکالوئیده
ــیدهای چرب تک و چند  ــژه ویتامین ث(، اس )به وی
ــاپونین ها، پلی پپتیدها  ــباع، تری ترپنوئید، س ــر اش غی
ــده کربوهیدرات  ــد P یک پروتئین باند کنن )پلی پپتی
ــد(،  ــمیک می باش بوده که دارای خاصیت هیپوگلیس
ــید،  ــا و ترکیبات فنولیک )کاتچیک اس فاوونوئید ه
ــید و به مقدار بیشتر  ــید، سیرینجیک  اس وانیلیک اس
اپی کاتچین، جنتیستیک اسید، گالیک اسید،کاتچین(، 

استرول ها، پلی ساکاریدها است.

مهمترین خواص فارماکولوژیک و درمانی بیترملون 
شامل: 

 کنترل قند خون: مهمترین خاصیت بیتر ملون، 
کاهش قند خون و کنترل گلیسمی در بیماران 
ــت  ــا به دیابت نوع 2 و پیش دیابت اس مبت
ــی و کارآزمایی های  ــات حیوان که در مطالع
ــانی تایید شده است. اثر کاهندگی  بالینی انس
قند خون بیترملون به دلیل وجود سه ترکیب 
مهم چارنتین )تری ترپنوئید(، پلی پپتید-p و 
نیز ویسین می باشد. مهمترین مکانیسم های 
ــاره بیترملون  ــط عص کاهش قند خون توس
ــامل تحریک ترشح انسولین از سلول های  ش
ــولین،  ــد عملکرد انس ــای پانکراس، تقلی بت
ــط  ــت و مصرف گلوکز توس تحریک برداش
ــایر سلول ها، مهار جذب گلوکز  عضات و س
در روده به واسطه مهار آنزیم آلفاگلو کوزیداز، 
ــطه مهار  ــش تولید گلوکز در کبد به واس کاه
ــای کلیدی، مهار آنزیم های متابولیزه  آنزیم ه
کننده کربوهیدرات مانند آلفا آمیاز، افزایش 
 ،GluT4 ــوع ــای گلوکز ن ــال دهنده ه انتق
ــازی و بهبود عملکرد سلول های بتای  بازس
ــولین.  پانکراس و نیزکاهش مقاومت به انس
مطالعات نشان می دهند که عصاره بیترملون 
ــون دارای اثر  ــد خ ــای کاهنده قن ــا داروه ب

سینرژیک می باشد.  

 کاهش چربی خون: عصاره بیترملون می تواند 
ــا در کبد و نیز  ــم لیپید ه ــطه افزایش متابولیس به واس
کاهش سنتز کلسترول موجب کاهش پروفایل لیپیدی 

سرم نظیر کلسترول و LDL-کلسترول گردد.

ــون با   کنت�رل اس�ترس اکس�یداتیو: بیترمل
داشتن طیف وسیعی از ترکیبات آنتی اکسیدانی نظیر 
ــاپونین ها، ترکیبات فنولیک، فیتوکمیکال ها و نیز  س
ــت  ــوان ترکیبی موثر در برداش ــا، به عن فاوونوئیده
ــیون چربی ها و  رادیکال های آزاد، کاهش پراکسیداس
نیز کاهش استرس اکسیداتیو شناخته شده که موجب 

بهبود دیابت، چاقی و یا هایپرلیپیدمی می شود.

ــطه   کنت�رل الته�اب: عصاره بیترملون به واس
ــان  ــش بی ــب کاه ــیر NfKB موج ــرکوب مس س
ــر TNF-α و  ــی نظی ــش التهاب ــیتوکین های پی س
ــح TGF-β و  اینترلوکین6 و در مقابل افزایش ترش
ــاکاریدهای بیترملون  اینترلوکین 10 می گردد. پلی س
نیز می توانند فعالیت و تولید آنزیم های آنتی اکسیدان 
ــاالز و نیز بیان  ــموتاز و کات ــید دس ــر سوپراکس نظی
پروتئین ضدآپوپتوتیک Bcl2 را افزایش و در مقابل 

ــن پروآپوپتوتیک Bax را  ــپاز 3 و پروتئی ــان کاس بی
ــه در کاهش التهاب عصبی  ــش دهند و در نتیج کاه

موثر می باشند. 

ــان   بهبود کبد چرب غیر الکلی: مطالعات نش
ــطه کاهش تجمع  ــون به واس ــت که بیترمل داده اس
ــت  ــتئاتوزیس، برداش چربی در کبد، جلوگیری از اس
ــیداتیو و  ــترس اکس ــای آزاد و کاهش اس رادیکال ه

التهاب در کبد موجب بهبود کبد چرب خواهد شد. 

 عملکرد ضدویروسی: مطالعات نشان داده اند 
ــون دارای  ــتروئیدهای بیترمل ــا و اس ــه پروتئین ه ک
 ،MAP30 ــتند. پروتئین فعالیت آنتی ویروسی هس
ــی است که به  مهمترین ترکیب با فعالیت ضدویروس
طور انتخابی، لنفوسیت ها و ماکروفاژهای آلوده شده 
 DNA ــد، تکثیر ــروس HIV را می کش ــط  وی توس
ویروس HIV در منوسیت ها را مهار کرده اما دارای 
ــیتی بر سلول های غیرآلوده  حداقل اثر سیتوتوکسیس
ــار می کند،  ــت ویروس HIV را مه ــد، فعالی می باش
بیان پروتئین P24 هسته سلول و رونویسی معکوس 

مرتبط با ویروس را کـــــاهش می دهد. 
ــر  ــری نظی ــای دیگ ــن عملکرده همچنی
ــم و نیز  ــم زخ ــوری، ترمی ــت ضدتوم فعالی
ــی  ــی از آن در حال بررس ــش وزن ناش کاه
ــتری در این زمینه  ــت که مطالعات بیش اس

الزم است.
ــرکت مکمل دارویی شاری خوشبختانه  ش
در طی مدت زمان کوتاه فعالیت خود توانسته 
است که طیف وسیعی از مکمل های هربال 
ــاری  ــد نماید که مکمل بیترملون ش را تولی
ــت که نتایج خوبی را  یکی از این مکمل هاس
ــرل قند خون بیماران مبتا به دیابت  در کنت

نوع 2 نشان داده است.

1. Michael B. Krawinkela, Christine 
Ludwiga, Mark E. Swaib, Ray-yu Yangc, 
Kwok Pan Chund, Sandra D. Habichta. 
Bitter gourd reduces elevated fasting plas-
ma glucose levels in an intervention study 
among prediabetics in Tanzania. Journal 
of Ethnopharmacology. 2018; 216: 1–7.

2. Shuo Jia, Mingyue Shen, Fan Zhang 
and Jianhua XieRecent. Advances in Mo-
mordica charantia: Functional Compo-
nents and Biological. J. Mol. Sci. 2017; 
18: 2555. doi:10.3390/ijms18122555.

بیترملون و خواص د رمانی آن
)کنترل قند  خون و...(

مکمل های گیاهی

ــه و رژیم د رمانی [ ــص تغذی ] د کت�ر س�میه اطه�اری نیک ع�زم / متخص
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ــامت، بلکه  ــت روغن ها نه  تنها از دیدگاه س اهمی
ــود که از دیرباز  ــارت نیز آن چنان مهم ب از جنبه تج
ــه خود  ــی را ب ــی کان ــرمایه گذاری های پژوهش س
اختصاص داده است. چربی ها و روغن های خوراکی، 
نقش مهمی در تغذیه انسان داشته و بررسی وسیعی 
ــامت انسان صورت  در مورد اثر و نقش آن ها در س
ــا، عمدتا  ــا و روغن ه ــاوت چربی ه ــت. تف گرفته اس
بستگی به نوع اسیدهای چرب تشکیل دهنده ساختار 

تری گلیسرید موجود در آنها دارد.
ــاختمانی و  ــن جزء س ــرب، مهمتری ــیدهای چ  اس
ــند.  ــی می باش ــای خوراک ــده چربی ه ــکیل دهن تش
ــه ای چربی ها نه تنها به  ــت فیزیولوژیک و تغذی اهمی
ــرژی، بلکه به عنوان یک  ــل انرژی زایی و تولید ان دلی
ــرب ضروری و  ــیدهای چ منبع مهم تامین کننده اس
ــت. بنابراین، مقدار  ویتامین های محلول درچربی اس
کافی چربی در رژیم غذایی برای حفظ سامت و نیز 
ــت؛ ولی از سوی دیگر  عملکردهای بدن ضروری اس
دریافت مقادیر زیاد چربی از طریق رژیم غذایی، خطر 
ــه بیماری های  ــی بیمارهای مزمن از جمل ــروز برخ ب
ــرطان، چاقی، چربی خون باال و نیز  قلبی-عروقی، س

دیابت را افزایش می دهد.
اسیدهای چرب تشکیل دهنده چربی ها به دو دسته 
ــباع )اشباع نشده(  ــباع و غیر اش ــیدهای چرب اش اس
ــباع نیز  ــیدهای چرب غیراش ــوند. اس ــیم می ش تقس
ــیدهای چرب امگا9(  ــامل تک غیراشباع )اس خود ش
ــگا3 و امگا6(  ــیدهای چرب ام ــباع )اس و چندغیراش
می باشند. اسیدهای چرب اشباع یا چربی های ناسالم، 
ــت  ــای حیوانی )انواع گوش ــا و چربی ه در پروتئین ه
قرمز، خامه، پنیرپرچرب، کره، روغن جامد، پیه، سس 
ــوند که بدترین نوع چربی بوده و  مایونز( یافت می ش
ــیاری از بیماری ها در  دریافت آنها با خطر ابتا به بس
ــت. بنابراین توصیه شده است که دریافت  ارتباط اس
ــباع بایستی در رژیم غذایی تا حد  این چربی های اش
ــي اوقات نیز در بعضي مواد  امکان کاهش یابد. گاه
ــیون  ــا در طي فرآیند هیدروژناس ــي طبیعي و ی غذای
ــرم طبیعي  ــد مارگارین، ف ــا و یا تولی ــد روغن ه تولی
ــید چرب  ــید چرب تغییر کرده و یک اس مولکلول اس
ــرب ترانس« تولید  ــید چ غیرعادي تحت عنوان »اس
ــالم  می گردد. چربی های ترانس جزء چربی های ناس
ــب افزایش خطر ابتا  ــوده که دریافت آنها نیز موج ب
به بیماری های مختلف می شود. در مقابل، اسیدهای 
ــباع جزء چربی های سالم بوده که وجود  چرب غیر اش

ــیاری  آنها در رژیم غذایی با کاهش خطر ابتا به بس
از بیماری ها مرتبط است.   

ــد، موجب  ــباع با زنجیره بلن ــیدهای چرب اش  اس
افزایش میزان LDL- کلسترول و نیز کلسترول تام 
ــن راه به عنوان یکی از عوامل  ــوند و از ای خون می ش
ــی- عروقی درنظر  ــای قلب ــتعد کننده بیماری ه مس

ــیدهای  ــا این حال، اثرات مضر اس ــده اند. ب گرفته ش
ــتر از نوع چربی های اشباع ارزیابی  چرب ترانس بیش
شده است. نتایج مطالعات نشان داده است که کاهش 

ــیدهای چرب اشباع، موجب  5% دریافت انرژی از اس
ــه بیماری های  ــدود 42% در خطر ابتا ب ــش ح کاه
ــده است؛ در حالی که با کاهش %2  قلبی- عروقی ش
دریافت چربی های ترانس،کاهش میزان خطر ابتا به 
بیماری های قلبی- عروقی 53% بوده است. بنابراین، 
ــای ترانس می توان از  ــا محدودیت مصرف چربی ه ب
ــه طور قابل  ــای قلبی- عروقی ب ــا به بیماری ه ابت

توجهی پیشگیری کرد.
ــال 1990 اولین گزارش در مورد اثرات سوء   در س
ــر گردید و از آن تاریخ  اسیدهای چرب ترانس منتش
ــه بعد، مطالعات اپیدمیولوژیک و متابولیک متعددی  ب
ــات نموده اند. در ایران نیز چند  ــوء را اثب این اثرات س
ــالی است که پژوهش ها و بررسی های متعددی در  س
ــاختار و ترکیب  رابطه با روغن ها و چربی ها از نظر س

آنها انجام شده است.
ــر  ــال 2007 منتش به عنوان  مثال مطالعه ای که درس
ــیدهای چرب ترانس را در  گردید، وضعیت مصرف اس
خانواده های ایرانی طی سال های 2003-2001 و نیز 
ــی  ــی از مصرف آن را بررس عواقب قلبی-عروقی ناش
ــی وضیعت تغذیه 7158  نمود. در این مطالعه، با بررس
ــهری و روستایی ایرانی مشخص گردید که  خانواده ش
ــای ایرانی از روغن های  ــرژی درخانه ه 12/5% کل ان
ــبی تامین می شود که حاوی چربی های  هیدروژنه نس
ــف در سال  ــاس گزارش یونیس ــتند. براس ترانس هس
ــرگ در ایران رخ  ــدود350000 م ــالیانه ح 2005، س
ــه حدود 70 هزار مورد از مرگ ها )20%( در اثر  داده ک
ــت. حذف تقریبا  بیمارهای عروق کرونر قلب بوده اس

روغن ها و چربی های خوراکی
و  ــوژی  فارماکول ــروه  گ ــتاد  اس   / بهرام�ی  غالمرض�ا  پروفس�ور   [
ــاه([  کرمانش ــکی  پزش ــوم  عل ــگاه  دانش ــازی  داروس ــکده  دانش ــی  شناس ــم  س

براساس گزارش یونیسف در سال 
2005، سالیانه حدود350000 مرگ در 

ایران رخ داده که حدود 70 هزار مورد از 
مرگ ها )20% ( در اثر بیمارهای عروق 

کرونر قلب بوده است. حذف تقریبا 
کامل مصرف اسیدهای چرب ترانس 

از روغن های هیدروژنه نسبی توسط 
ایرانیان، می تواند ساالنه 8 تا 39% موارد 

مرگ و میر ناشی از بیماری های عروق 
کرونر قلب را کاهش دهد.
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ــس از روغن های  ــیدهای چرب تران کامل مصرف اس
ــط ایرانیان، می تواند ساالنه 8 تا  هیدروژنه نسبی توس
ــی از بیماری های عروق  ــوارد مرگ و میر ناش 39% م
کرونر قلب را کاهش دهد. بنابراین با توجه به اهمیت 
ــترش روز افزون روغن ها، ضرورت  ــئله و گس این مس
بررسی مداوم کیفیت این محصوالت احساس می شود. 
ــته، با انجام مطالعات  ــبختانه طی 20 سال گذش خوش
ــیدهای  ــع در خصوص تعیین میزان اس ــزی جام آنالی
چرب روغن های موجود در بازار ایران، به این امر مهم 
ــال های گذشته، اطاعات  ــده است. در س پرداخته ش
ــان داده اند که تمامی نمونه های روغن های  موجود نش
هیدروژنه، حاوی مقادیر زیادی اسیدهای چرب ترانس 
ــال 1375 در  ــده در س ــه انجام ش ــتند. در مطالع هس
ــکده علوم دارویی کرمانشاه، مجموع  آزمایشگاه دانش
ــباع و ترانس در روغن های جامد  ــیدهای چرب اش اس
ــن در برخی نمونه ها  ــت که این میانگی 59% بوده اس
حتی بیش از 70% گزارش گردید. همچنین در مطالعه 
بررسی میزان اسیدهای چرب ترانس و اشباع در روغن 
جامد و کره گیاهی موجود در بازار در سال 1390، نتایج 
نشان داد که میانگین درصد اسیدهای چرب ترانس و 
ــه ترتیب 14% و 24% و  ــباع در روغن های جامد ب اش
میانگین درصد اسیدهای چرب ترانس و اشباع در کره 
گیاهی به ترتیب 14% و 31% بوده است. در مطالعه ای 
ــال 1390 نیز در شهر کرمانشاه بر روي 500  که درس

ــد، نتایج نشان داد که میانگین مصرف  خانوار انجام ش
ــر یک از افراد خانوار  ــه روغن هاي خوراکي در ه روزان
ــرم بوده که بیش از نصف این مقدار  3/8 ±69/75 گ
ــرم در روز از روغن جامد تامین  ــی 2/2± 34/7 گ یعن
مي گردید. با تحقیقاتی که در سال 1395نیز بر روی56 
ــن )8 نمونه روغن زیتون، 10 نمونه روغن  نمونه روغ
ــن کنجد، 28 نمونه روغن مایع و  نباتی، 7 نمونه روغ
ــان داد  3 نمونه روغن قنادی( انجام گردید، نتایج نش
ــازار ایران حاوی  ــادی موجود در ب ــه روغن های قن ک
ــیدهای چرب اشباع و ترانس هستند  مقادیر زیادی اس
و وقتی الگوی اسیدهای چرب آنها با اطاعات موجود 
ــورهای دیگر مقایسه گردید، مشخص شد که  در کش
مصرف فرآورده های مورد مطالعه اثرات مضر بیشتری 
بر چربی های خون اعمال می کنند. در روغن های نباتی 
نیز میزان اسیدهای چرب ترانس در محدوده %0/052 

و 1/32% قرار داشتند.
با بکارگیری روش های متعدد، شواهد موجود حاکی 
ــت که کارخانجات تولید روغن توانسته اند  از این اس
ــس را در روغن های  ــرب تران ــیدهای چ ــزان اس می
ــش دهند و حتی در برخی موارد  تولیدی تا 2% کاه

میزان آن ها به صفر رسیده است. 
الزم به ذکر است که حذف اسیدهای چرب ترانس 
از سطح روغن ها و چربی های خوراکی، طبیعتا فواید 
ــالم سازی وضعیت  ــت. س مفیدی در پی خواهد داش

ــا و چربی های مصرفی،  ــه مردم از نظر روغن ه تغذی
ــه و جدی  ــکاری آگاهان ــی و هم ــد هماهنگ نیازمن
ــی و بخش  ــئولین حکومت ــترده ای از مس طیف گس
ــتیابی به این هدف  ــت. با این حال، دس خصوصی اس
بزرگ بدون در نظر گرفتن کلیه زمینه های مرتبط از 
ــاورزی، صنعت و تجارت در کنار گسترش  جمله کش

تحقیقات، آموزش و بهداشت میسر نمی شود. 

اسیدهای چرب اشباع یا چربی های 
ناسالم، در پروتئین ها و چربی های 

حیوانی )انواع گوشت قرمز، 
خامه، پنیرپرچرب، کره، روغن جامد، پیه، 

سس مایونز( یافت می شوند که بدترین 
نوع چربی بوده و دریافت آنها با خطر 

ابتال به بسیاری از بیماری ها در ارتباط 
است. بنابراین توصیه شده است که 

دریافت این چربی های اشباع بایستی در 
رژیم غذایی تا حد امکان کاهش یابد.

ــته بندي شفاف در پشت شیشه فروشگاه ها  1. از خرید روغن هاي مایع با بس
اجتناب کنید. زیرا نورآفتاب موجب فساد روغن مایع مي شود.

ــاي اجاق گاز  ــالم و به دور از گرم ــي محکم و س ــد در ظرف ــا بای 2. روغن ه
نگهداري شود. زیرا روغن ها خیلي زود فاسد شده و بوي تند به خود مي گیرند.
3. قاشق خیس و آغشته به موادغذایي نباید داخل ظرف روغن فرو برده شود.
4. از برگرداندن روغني که یکبار مصرف شده، به ظرف روغن اجتناب شود.

5. در هنگام خرید روغن حتما "به برچسب محصول از نظر میزان اسید چرب 
ــود.  روغن هایي که حاوي کمترین مقدار اسیدهاي  ــباع و ترانس"  توجه ش اش

چرب مذکور باشند، سالم تر بوده و انتخاب مناسب هستند.
6. از حرارت زیاد روغن ها هنگام سرخ کردن اجتناب کنید. زیرا حرارت دادن 
ــوختن آنها  ــدن، تغییر رنگ قهوه اي، دودکردن و س ــاد روغن باعث کدر ش زی

مي گردد.

ــا 3 بار، با رعایت  ــرخ کردني مي توان حداکثر 2 ت ــن مخصوص س 7. از روغ
ــرخ کردن و به شرط رعایت نحوه نگهداري  فواصل زماني کوتاه بین دفعات س
ــرخ کردن، روغن را  ــن کار بافاصله پس از س ــتفاده کرد. براي ای صحیح اس
خنک نموده، سپس صاف کرده و در ظرفي متناسب با حجم روغن )به گونه اي 
ــد(، در یخچال یا جاي خشک، خنک و تاریک  ــته باش که فضاي خالي کم داش

نگهداري نمایید.
8. روغن هاي مورد مصرف براي سرخ کردن را نباید با روغن هاي تازه مخلوط 

کرد، زیرا سبب تسریع در فساد روغن می شود.
ــانتي گراد  ــرخ کردن، 160 تا 190 درجه س ــب برای س 9. درجه حرارت مناس
ــیون و  ــدن رنگ، اکسیداس ــتفاده از حرارت باالتر باعث تیره ش ــد. اس می باش
ــرخ کردن  ــود و با درجه حرارت خیلي کم، زمان براي س هیدرولیز روغن مي ش

طوالني ترشده وکیفیت ماده غذایي کاهش می یابد.

نکاتضروریجهتنگهداریروغنها
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قابلمه یکی از پر مصرف ترین ظروف مصرفی است 
که سامت و بهاشت آن حائز اهمیت است. بنابراین 
ــالم تر، ظروف  ــه منظور پخت غذای س ــت ب بهتر اس

مناسب تری را برای پخت و پز انتخاب نمایید.

 قابلمه های تفلون
ــرطان زا بودن آنها،  ــا و اگرها در مورد س ــد از ام بع
محبوبیت  شان کاهش یافت. این قابلمه ها در مقایسه 
ــتیل، آلومینیومی و ظروف پیرکس  ــا قابلمه های اس ب
انتخاب های مطمئنی محسوب نمی شوند. همچنین، 
ــدن کف نچسب قابلمه های تفلون در  بعد از خراب ش
ــب، بعضی از افراد آنها را دوباره  ــتفاده نامناس اثر اس
ــازی می کنند در حالیکه ایمنی چندانی ندارد.  بــازس
ــاد خراش هایی  ــود بعد از ایج ــن توصیه می ش بنابرای
ــک، از پخت غذا در قابلمه های تفلون  هر چند کوچ
ــیدگی، اماح  ــد؛ زیرا از راه این خراش خودداری کنی
ــه می توانند حتی  ــده ک ــه غذاها وارد ش ــیمیایی ب ش

سرطان زا باشند.

 قابلمه های استیل
ــالم ترین قابلمه ها قرار  ــه ها در گروه س این قابلم
ــد با خیال راحت و  ــد و مصرف کنندگان می توانن دارن
بدون نگرانی از بابت ورود اماح و ترکیبات شیمیایی 

به درون غذا، از این قابلمه ها استفاده نمایند.

 قابلمه های چدنی
ــت که  ــه ویژگی های قابلمه چدنی این اس از جمل
ــرارت به طور یکنواخت در همه جای ظرف پخش  ح
ــرم نگه می دارد.  ــتری گ ــده و غذا را به مدت بیش ش
عاوه براین، قابلمه های چدنی مقاومت زیادی داشته 
ــروف از آلیاژی  ــان از بین نمی رود. این ظ و رنگ ش
ساخته شده اند که شامل آهن و کربن است. بنابراین، 
استفاده طوالنی مدت از آنها ممکن است خطرهایی 
ــه با  ــه هر حال، در مقایس ــد. ب ــته باش به همراه داش
ــب تری بوده ولی در  قابلمه های تفلون انتخاب مناس

مقایسه با قابلمه های استیل، آلومینیومی و پیرکس از 
ــامت پایین تری برخوردار است. بهتر است هنگام  س
استفاده از قابلمه های چدنی همیشه از حرارت کم تا 

متوسط استفاده کنید. 

 قابلمه های لعابی
ــیمیایی وجود  ــی، ترکیبات ش ــای لعاب در قابلمه ه
ــرور زمان از بین رفته و لعاب  ــش آنها به م دارد. روک
براحتی وارد غذا می شود. اگر این قابلمه ها در معرض 
غذاهایی با PH اسیدی یا قلیایی باشند، واکنش های 
ــیب هایی را ایجــاد  ــده و آس ــریع تر ش شیمیایی س

می نمایند.

 ظروف پیرکس
ــن قابلیت را دارند که  ــه ای پیرکس ای ظروف شیش
ــا را روی گاز، در فر یا مایکروفر  براحتی می توان آنه
ــالم قرار  ــته ظروف س ــن ظروف در دس ــرار داد. ای ق
ــیمیایی از راه آنها وارد  ــد و هیچ گونه ماده ش می گیرن
ــود. بنابراین توصیه می گردد برای پخت  بدن نمی ش

و پز از این ظروف بیشتر استفاده کنید.

 قابلمه های سنتی
ــس و روی )اصاحا قابلمه  قابلمه هایی از جنس م
ــته قرار می گیرند. در این قابلمه ها  روحی( در این دس
ــکل ورود اماح مس و روی به داخل غذاها  نیز مش
ــور مداوم و  ــت به ط ــن بهتر اس ــود دارد. بنابرای وج

طوالنی مدت از آنها استفاده نشود.

 ماهیتابه های رژیمی
پوشش داخلی این ماهیتابه  ها از جنس تفلون بوده 
ــطح ماهیتابه بهتر  ــورت ایجاد خراش در س و در ص
ــت آن را کنار بگذارید. به دلیل بسته شدن در این  اس
ماهیتابه ها، مقدار اکسیژن اطراف مواد غذایی کاهش 
ــده و در نتیجه  ــتر ش ــار داخل قابلمه بیش یافته، فش

ــن نیازی به  ــت کـاهش می یابد. همچنی زمـان پخ
ــتفاده زیاد از روغن نیست. بنابراین چربی مصرفی  اس

کاهش می یابد.
ــای گریل که غذا  ــتفاده از ماهیتابه ه ــورد اس در م
ــد مراقب تنظیم درجه  ــرخ یا کباب مي کنند بای را س
ــود. زیرا  ــوختگي ایجاد نش ــا حالت س ــرارت بود ت ح
ــتگاه گوارش و سامت  ــوختگی غذاها، براي دس س
ــرطان زا  بدن در طوالني مدت مضر بوده و می تواند س

باشد.

 زودپز، آرام پز و بخارپز
زودپز به عنوان یک وسیله کاربردی با کاهش زمان 
ــه جویی کرده و  ــت، در مصرف گاز و وقت صرف پخ
ــرطان زا  ــکوک به س ــه با مایکروویو، مش در مقایس
ــتری از ویتامین های غذا  ــت و درصد بیش بودن نیس
ــاغل  ــظ می کند. آرام پز هم برای خانم های ش را حف
ــب مواد غذایی را داخل آن  کاربرد دارد. می توانند ش
ــته باشند.  بریزند و صبح روز بعد غذای آماده ای داش
ــما را به مصرف غذاهای سالم و بدون  بخارپز نیز ش
ــن عاملی که ارزش  ــویق می کند. مهمتری روغن تش
مواد غذایی را کاهش می دهد، حرارت، نور و اکسیژن 
ــز و آرام پز وقتی در  ــت. در بخارپز و به ویژه زودپ اس
ــیژن را از مواد غذایی  ــرف را می بندیم، عامل اکس ظ

دور می کنیم.
دستگاه دیگر هواپز است که ادعا می شود طبخ غذا 
ــا ارجحیت دارد. هواپز  ــایر روش ه با این روش بر س
ــوای داخل و خارج را  ــه کمک المنت های برقی، ه ب
ــتگاه ،  گرم کرده و به پخت  غذا می پردازد. در این دس
ــر آب موجود در  ــتقیم و با تبخی ــذا به طور غیرمس غ
موادغذایی به شکل بخارپز پخته می شود. مهم ترین 
ــت که برای پخت غذا نیازی به  ویژگی هواپز این اس
استفاده از روغن یا آب اضافه نبوده، غذا با محتویات 
خود پخته شده و آب حاصله نیز دور ریخته نمی شود. 
ــبی طبخ شده، ترکیبات  بنابراین غذا با کیفیت مناس
ــورت یکنواخت  ــته و حرارت را نیز به ص ــر نداش مض
ــت صیفی جات و  ــاند. در هواپز بهتر اس به غذا مي رس
ــبزی ها را با مدت زمان کم و با حرارت پایین تر و  س
ــاس نوع گوشت با حرارت  ــتی را براس غذاهای گوش
ــا کاما مغزپخت  ــتر طبخ کنیم ت باالتر و زمان بیش
شوند. بنابراین به نظر مي رسد که پخت غذا با کمک 
هواپز مي تواند گامي مفید در راستاي تهیه یک غذاي 

سالم و کم کالري باشد.

بهداشت- سالمت

ــکی ایران [ ــوم پزش ــگاه عل ــروه تغذیه د انش ــتاد  گ ــی- اس ــه و رژیم د رمان ــص تغذی ] د کت�ر محمد رض�ا وف�ا / متخص

ظروف مصرفی س��ال�م
 ب�رای پخت غ�ذاها
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ــه دنبال پیدا  ــر همواره ب در تمام طول زندگی، بش
ــنگی  کردن راهی جهت تهیه مواد غذایی و رفع گرس
ــده انرژی،  ــع تامین کنن ــک منب ــت. غذا ی بوده اس
ــایر مواد مغذی مورد نیاز برای  ویتامین ها، اماح و س
ــد. انتخاب یک  ــدن می باش ــای مختلف ب عملکرده
ــط دفاعی بدن برای  ــالم و مغذی، اولین خ غذای س
پیشگیری از بیماری است. اما تا به حال فکر کرده اید 
ــهای مختلف طبخ می شود،  که در غذایی که با روش
ــدار از مواد مغذی آن حفظ می گردد که بتواند  چه  مق

نیازهای بدن را تامین نماید؟
ظاهر و طعم غذا از فاکتورهای بسیار مهمی هستند 
که در انتخاب غذا و پذیرش آن نقش تعیین کننده ای 
ــت روش هایی که برای  ــفانه باید گف دارند. اما متاس
ــازی غذا جهت دلچسب بودن ظاهر  پخت و آماده س
و طعم آن مورد استفاده قرار می گیرند، موجب از بین 
ــوند و یا  رفتن ارزش تغذیه ای و مواد مغذی آن می ش
اینکه با روش های پخت، امکان فرآوری پروتئین ها، 
ــت  ــه گونه ای که قابلیت برداش ــا و قندها ب چربی ه
ــود، غالبا سلب می گردد. بنابراین  توسط بدن مهیا ش
ــگ غذایی و روش بکاررفته برای  به دلیل نوع فرهن
پخت، ممکن است غذا نتواند همه نیازهای تغذیه ای 

بدن را تامین نماید. 
کمبود مواد مغذی در بدن که تحت عنوان"گرسنگی 
ــکل بهداشتی  ــناخته شده است، یک مش پنهان" ش
ــفانه درصد باالیی از جمعیت را  ــایع بوده که متاس ش
ــورهای درحال توسعه تحت تاثیر  به خصوص در کش
ــده در  ــت. به عبارت دیگر، غذا خورده ش قرار داده اس
حالیکه مواد مغذی آن قابلیت هضم و جذب شدن را 
ندارند، یا نوع روش پخت به کار گرفته باعث از دست 
ــت  و  ــده اس رفتن درصد باالیی از مواد مغذی آن ش
در نهایت اینکه فرد به دلیل مشکات فیزیولوژیک، 
ــتفاده از این مواد مغذی را ندارد. بنابراین،  قابلیت اس
ــت که  روش پخت غذا یکی از مهمترین عواملی اس
ــامت و ارزش تغذیه ای غذاها تاثیرگذار  در تامین س
ــی از  ــکات ناش بوده و می تواند از فقر غذایی و مش

کمبودهای تغذیه ای جلوگیری نماید. 
ــواره 5 فاکتور کلیدی در  ــگام پخت غذا، هم در هن
ــذا به ویژه ویتامین ها  ــش ارزش تغذیه ای یک غ کاه
ــوع روش پخت و  ــامل ن و اماح آن اثر دارند که ش
ــواد غذایی انجام می گیرد، مدت  فرایندی که روی م
زمانیکه صرف پخته شدن غذا می شود، درجه حرارت 
مورد استفاده برای پخت، مقدار مایعی که برای پخته 

شدن استفاده می گردد و در نهایت مدت زمانیکه غذا 
را سر شعله گرم نگه می داریم تا مصرف شود. 

فرآوری )processing( یا همان فرایند آماده سازی 
ــت که موجب می شود غذا  و پخت غذا، فرایندی اس
ــود. در کنار  ــی پایدارتر ش ــر و یا حت ــالم تر، ایمن ت س
ــازی می تواند  ــه آماده  س ــه فوایدی که این پروس هم
ــت همچنین مخرب بوده و  ــد، ممکن اس داشته باش
ــه ای غذا را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین  ارزش تغذی
ــی که برای پخت غذا استفاده می شود، بایستی  روش
به گونه ای بوده که از هر سروینگ غذا بیشترین مواد 
مغذی قابل برداشت باشد. روش پخت و آماده سازی 
غذا اگر درست باشد، بزرگترین عامل برای پیشگیری 
ــذا را با میزان  ــت.  فرایندهایی که غ ــاری اس از بیم
باالی گرما، نور و اکسیژن مواجه کند، قطعا منجر به 

از دست رفتن قابل توجه مواد مغذی می شود. 
ــه هدف از  ــت ک ــس توجه به این نکته مهم اس پ
ــازی و پخت مواد غذایی، تنها تهیه یک غذا  آماده س
برای خوردن نیست؛ بلکه هدف تهیه غذایی است که 
بتواند اکثر نیازهای بدن به مواد مغذی را تامین کرده 

و از بروز کمبودهای مواد مغذی و بیماری های ناشی 
از آن پیشگیری نماید. به عبارت دیگر، تاکید بایستی 

انتخاب روشی از پخت غذا باشد که 
ــوس در غذا و در نتیجه ایجاد  1- از تغییرات محس
ملکول های سمی جلوگیری نماید. بارزترین مثال در 
ــکیل ماده سرطانزای آکریل آمید است  این زمینه، تش
ــدن یا پخت مواد نشاسته ای  ــته ش که در هنگام برش
ــکیل می شود. بنابراین،  در درجه حرارت های باال تش
با خوردن نان های برشته ای که رنگ آنها متمایل به 
قهوه ای شده و یا چیپس های سرخ شده سیب زمینی 
و نیز ته دیگ های برشته شده علیرغم ظاهر مطلوب و 
طعم لذیذ، به میزان زیادی سم خطرناک آکریل آمید 
وارد بدن می شود. همچنین، مواد گوشتی که در طی 
ــوزند، ماده سرطانزای  کباب کردن روی شعله می س
بنزوپیرین ایجاد می نمایند. از طرفی، حرارت دادن و 
سرخ کردن بیش از حد غذا منجر به پلیمریزاسیون و 
ــدن چربیها و روغن ها می شود که ترکیبات  اکسید ش
ــه گرفتگی عروق و  ــوده که منجر ب ــمی تولید نم س
مشکات قلبی-عروقی خواهد شد. حتی ممکن است 
ــب روغن ها، اسیدهای چرب  در حرارت دادن نامناس
ترانس تشکیل گردد که بسیار خطرناک خواهند بود.  
ــته  ــر بهره برداری را از مواد غذایی داش 2- حداکث
ــت باعث تغییر  ــد. برای مثال حرارت دادن گوش باش
کیفیت گوشت از جمله بافت، رنگ و طعم آن می شود. 
اما در عین حال، قابلیت هضم گوشت و مقدار انرژی 
ــود، افزایش یافته  ــد از خوردن حاصل ش که می توان
ــرارت و زمان به  ــتگی به ح ــه این تغییرات بس و کلی
ــارز دیگر در این  ــده دارد. یک مثال ب ــه ش کار گرفت

بهداشت- سالمت
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زمینه جوانه زدن حبوبات است. جوانه زدن یک روش 
ــوه برای افزایش ارزش غذایی و کیفیت دانه های  بالق
ــوان جزئی از رژیم غذایی در  ــت که به عن حبوبات اس
ــود. در  ــتفاده می ش ــای غذایی مختلف اس فرهنگ ه
ــتاکیوز و  ــه زدن، قندهای رافینوز و اس ــان جوان جری
ــات کاهش یافته، درحالیکه  نیز محتوای چربی حبوب
ــد. در حقیقت در  ــن آن افزایش می یاب میزان پروتئی
ــی جوانه زدن، قندها و چربی به عنوان منبع انرژی  ط
ــوند. همچنین، اسید  ــتفاده می ش برای جوانه زدن اس
ــی  فیتیک و تانن ها که موجب کاهش قابلیت دسترس
ــوند کاهش  ــه مواد معدنی موجود در حبوبات می ش ب
ــن ث و ویتامین ب1)تیامین(  یافته، درحالیکه ویتامی
ــم  ــت هض ــی، قابلی ــد. از طرف ــش می یاب آن افزای
ــش لکتین و نیز  ــات نیز به دلیل کاه ــن حبوب پروتئی
ــین )این مهارکننده با مهار  کاهش مهارکننده تریپس
ــود در روده از تجزیه پروتئین های  ــاي موج پروتئازه
گیاهي جلوگیري مي کند( بهبود می یابد. جوانه زدن، 
ــرای افزایش محتوای  ــت یک روش موثر ب در حقیق
ــیدانی  ــک و همچنین آنتی اکس ــات پلی فنولی ترکیب
ــر، پختن غذا  ــت. از طرف دیگ ــای حبوبات اس دانه ه
ــته ای غذا دارد.  اثر قابل توجهی روی ترکیبات نشاس
ــته موجب می گردد  ــن مواد غذایی حاوی  نشاس پخت
ــتالی گرانول های نشاسته به دلیل  ــاختار کریس که س
ــیون  ــذب آب در مرحله ای تحت عنوان "ژالتیناس ج
ــته" به صورت غیر قابل برگشت از بین رفته و  نشاس
به ماده ای شبیه ژله تبدیل گردد. فرایند ژالتیناسیون 
ــته صورت می گیرد، هضم نشاسته را  که روی نشاس
توسط آنزیم های هیدرولیز کننده در دستگاه گوارش 
ــهیل می نماید. بااین حال در روش بخارپز کردن  تس
غذاهای حاوی نشاسته، فرایند ژالتیناسیون به مقدار 
ــته غذا بدون  ــمت عمده نشاس کم اتفاق افتاده و قس
ــد حرارت  ــد. عاوه براین، فراین ــی می مان هضم باق
ــت قابلیت دسترسی به ویتامین های  دادن ممکن اس
ــمند را به دلیل تخریب  ــواد تغذیه ای ارزش خاص و م
ــد؛ برای مثال،  ــای غیرتغذیه ای بهبود بخش فاکتوره
ــب گواتروژن های موجود  فرایند پختن موجب تخری

ــل، شلغم، کاساوا و لوبیا می شود.  در کلم، کلم بروکس
ــه جذب و مصرف  ــتند ک گواتروژن ها ترکیباتی هس
ــط  ــت ید توس ید را مهار کرده و بنابراین مانع برداش
ــوند. همچنین، پختن سبزی هایی  غده تیروئید می ش
ــفناج و گوجه فرنگی می تواند میزان  نظیر هویج، اس
ــه با فرم خام  ــن و لیکوپن آن ها را در مقایس بتاکاروت
ــی به  ــش داده و موجب افزایش قابلیت دسترس افزای
ــود. آنزیم  ــیدانی( ش کاروتنوئیدها )ترکیبات آنتی اکس
تیامیناز نیز که موجب تخریب ویتامین ب 1) تیامین( 
ــود،  با حرارت دادن کلم بروکسل و  کلم قرمز  می ش

از بین می رود.

ــای گیاهی را  ــی به پروتئین ه ــت دسترس 3- قابلی
ــه راحتی قابل  ــد. پروتئین های گیاهی ب افزایش ده
ــتی از طریق  ــتند. بنابراین بایس ــم و جذب نیس هض
ــب، تغییراتی را در ساختار  بکارگیری روش های مناس
ــته حبوبات قابل  ــا ایجاد کنیم تا پروتئین و نشاس آنه
ــد. مثال بارز در این زمینه، خیساندن  ــی باش دسترس
ــاعت قبل  ــتی از 48 س ــت. حبوبات بایس حبوبات اس
ــوند که فرایند جذب آب توسط دانه های  خیسانده ش
ــتر پروتئین حبوبات در  حبوبات، باعث هیدرولیز بیش
ــتگاه گوارش خواهد شد. با وجود محتوای باالی  دس
ــات، عوامل غیر تغذیه ای نیز در آن  پروتئین در حبوب
ــته که این عوامل در میزان هضم و جذب  وجود داش
پروتئین ها مشکل ساز بوده و بنابراین موجب کاهش 
ارزش تغذیه ای پروتئین  حبوبات می گردند. خیساندن 
حبوبات موجب حذف سموم مضر حبوبات شده و نیز 

ــش  دهد. همچنین، در  می تواند زمان پخت آن کاه
ــتاکیوز وجود دارد که  ــات قندهای رافینوز و اس حبوب
بدن  قادر به هضم آنها نیست. این دو قند بدون آنکه 
ــده و در آنجا مورد  ــوند، وارد روده بزرگ ش هضم ش
ــم ها قرار می گیرند. استفاده  ــتفاده میکروارگانیس اس
ــاد گاز در روده  ــبب ایج ــا از این قندها س میکروب ه
بزرگ یا نفخ می شود. در حالیکه با خیساندن حبوبات، 
ــن خواهند رفت. حرارت  ــن دو قند عامل نفخ از بی ای
ــها  دادن و پختن حبوبات نیز از جمله مهمترین روش
ــکل ساز غیرتغذیه ای و  برای از بین بردن عوامل مش

هضم ساده پروتئین ها می باشد. 
در مجموع توجه به این نکته حائز اهمیت است که 
در پخت و فرآوری غذاها همواره روشی انتخاب گردد 
که غذای تهیه شده حداکثر ارزش تغذیه ای را داشته 
ــد. غذا همواره،  ــد نیازهای بدن را تامین نمای و بتوان
ــگیری از بیماری های  ــی برای پیش اولین خط دفاع
ــاره مزایا و  ــماره های آتی درب ــت. در ش ــف اس مختل

معایب انواع روش های پخت صحبت خواهد شد. 

ظاهر و طعم غذا از فاکتورهای بسیار 
مهم�ی هس�تند ک�ه در انتخ�اب غ�ذا و 
پذیرش آن نقش تعیین کننده ای دارند. 
اما متأس�فانه باید گفت روش هایی که 
ب�رای پخت و آماده س�ازی غ�ذا جهت 
دلچس�ب بودن ظاه�ر و طعم آن مورد 
اس�تفاده قرار می گیرند، موجب از بین 
رفتن ارزش تغذیه ای و مواد مغذی آن 
می شوند و یا اینکه با روش های پخت، 
امکان فرآوری پروتئین ها، چربی ها و 
قندها به گونه ای که قابلیت برداش�ت 
توس�ط ب�دن مهیا ش�ود، غالباً س�لب 
می گردد. بنابراین به دلیل نوع فرهنگ 
غذایی و روش به کاررفته برای پخت، 
ممکن اس�ت غذا نتواند هم�ه نیازهای 

تغذیه ای بدن را تامین نماید. 

بهداشت- سالمت


