
1 فصلنامممه داخلممی مجموعممه رشکت هممای شمماری  |  شمماره 2  |  پایی����ز 1398

امروزه تقاضا برای سیس��تم های دارورس��انی برای به حداقل رساندن تخریب دارو، بهبود فراهمی زیستی و نیز 
کاهش عوارض جانبی در حال افزایش اس��ت. به منظور دس��تیابی به این اهداف، مواد بس��یاری تحت آزمایش 
ق��رار گرفته اند که کوپلیمرهای بل��وک آمفی فیلیک، لیپوزوم ها، دندریمره��ا، هیدروژل ها و نیز نانوذرات معدنی 
نمونه هایی از این موارد می باش��ند. بین تمام این موارد، س��یلیکای متخلخل به طور متمایزی پتانسیل باالتری 
نش��ان داده است که از مزایای استفاده از این ماده، می توان به ساختار میکرو یا مزوپور، اندازه ذرات یکنواخت، 

حجم منافذ باال و قطر منافذ قابل تنظیم اشاره نمود.
دکترپانیذسیمینزرع

صفحه 4    

)IBS (سندروم روده تحریک پذیر
س��ندرم روده تحریک پذیر یک اختالل عملکردی دستگاه گوارش است که در اثر بهم ریختگی محور گوارش-
مغز ایجاد می گردد. از آنجاییکه 95 درصد رسپتورهای سروتونین در مجرای گوارش قرار گرفته است، تحریک 
بیش از حد رس��پتورها موجب افزایش حرکات، ترش��حات و حساسیت روده می گردد. بنابراین افرادیکه مبتال به 
IBS هس��تند، دچار اختالل در مکانیس��م های مرتبط با سروتونین می باشند و یا س��د عملکردی روده در آنها 
دس��تخوش تغییرات ش��ده اس��ت که در نهایت موجب تغییر اجابت مزاج، درد یا ناراحتی شکمی می گردد بدون 

اینکه هرگونه علت ارگانیک دیگری مشخص شود.
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س��ندرم روده تحریک پذیر ی��ک اختالل عملکردی 
دس��تگاه گوارش اس��ت که در اثر بهم ریختگی محور 
گوارش- مغز ایجاد می گ��ردد. از آنجایی که 95 درصد 
رسپتورهای س��روتونین در مجرای گوارش قرار گرفته 
است، تحریک بیش از حد رس��پتورها موجب افزایش 
حرکات، ترشحات و حساسیت روده می گردد. در بیماران 
مبتال به IBS ، مکانیسم های مرتبط با سروتونین دچار 
اختالل شده و یا سد عملکردی روده در آنها دستخوش 
تغییرات ش��ده که در نهایت موجب تغییر اجابت مزاج، 
درد یا ناراحتی ش��کمی می گردد؛ بدون اینکه هرگونه 
علت ارگانیک دیگری مشخص شود. بنابراین می توان 
گفت که IBS درحقیقت یک اختالل مزمن اس��ت که 

نیازمند مراقبت درازمدت می باشد.
چندین زیرگروه از IBS وجود دارد:

IBS M همراه با اسهال و یبوست متناوب یا IBS 
)mixed constipation and diarrhea(؛   

IBS C یبوست غالب یا IBS 
)IBS with constipation( ؛کمتراز 3بار دفع در هفته

IBS D اسهال غالب یا IBS 
)IBS with diarrhea(؛ دفع 3 بار یا بیشتر در هفته 
عالئم IBS زمانی ظاهر و زمانی ناپدید می ش��وند 
و اغلب ممکن اس��ت با دیگر اخت��الالت کارکردی 
نظیر فیبرومیالژیا، سردرد، دردکمر و عالئم ادراری- 

تناسلی همپوشانی داشته باشد.

IBSپاتوفیزیولوژی
پاتوفیزیولوژی IBS اگرچه به طور کامل ش��ناخته 
نشده است، اما تغییرات سیستم عصبی نظیر افزایش 
حساسیت احشایی، عدم هماهنگی بین سیگنال مغز 
و دس��تگاه گوارش )بدن نس��بت به تغییرات طبیعی 
دستگاه گوارش بیش��تر از حد واکنش نشان داده که 
این واکنش موجب درد اس��هال و یبوست می شود(، 
تغییر در نواحی خاصی از مغز که در تنظیم درد درگیر 
هس��تند، عدم تنظیم اعصاب اتونومیک، نقص محور 
گ��وارش- مغز، حرکات غیرطبیعی دس��تگاه گوارش 
)در فرد مبتال به IBS، انقباضات روده ممکن اس��ت 
قوی ت��ر و طوالنی تر از فرم طبیعی باش��د که موجب 
اس��هال، نفخ و ایج��اد گاز می گ��ردد. در حالیکه اگر 
انقباضات ضعیف باشد، س��رعت حرکت غذا کاهش 
یافت��ه که نتیجه آن س��فتی و خش��کی مدفوع و نیز 
یبوست است(، تغییرات در فلور طبیعی روده، ژنتیک، 
اس��ترس و نیز نق��ص تنظیم غلظت س��روتونین در 
مجرای گوارش با IBS مرتبط اس��ت. کاهش غلظت 
س��روتونین، با یبوس��ت و تنبلی گوارش مرتبط بوده 

در حالیکه غلظت باالتر س��روتونین می تواند منجر به 
اسهال یا افزایش حرکات دودی شکل روده گردد.

 IBSعللبیماری
از نظ��ر عل��ت س��ندرم روده تحریک پذی��ر چندین 
فرضی��ه وجود دارد. به عنوان مث��ال، عفونت های حاد 
دستگاه گوارش و نیز عوامل دیگری نظیر جوانی، تب 
طوالنی مدت، اضطراب و افس��ردگی احتمال ابتال به 
این بیماری را افزایش می دهند. یک واقعه اس��ترس زا 
در زندگی یا ش��روع بلوغ می تواند بدون علت دیگری، 
آغازگر IBS باشد. استفاده از مشروبات الکلی، دخانیات 
 IBS و مواد محرک غذایی نیز ممکن اس��ت در وقوع
مؤثر باش��ند. عالوه براین، بررس��ی ها نشان داده است 
که هورمون ها نیز در بروز یا تش��دید این بیماری موثر 
هستند. از آنجاییکه احتمال این بیماری در خانم ها دو 
برابر آقایان اس��ت، نتایج نش��ان می دهند که تغییرات 
هورمونی در ب��روز این بیماری موثر اس��ت. به عنوان 
مث��ال، عالیم این بیماری در زمان قاعدگی یا نزدیک 

آن در خانم ها تشدید می گردد.

IBSتشخیص
 IBS هیچ تس��ت یا مارکر خاصی برای تش��خیص
وجود ندارد. زمانیکه بیمار برای IBS ارزیابی می شود، 
پزشک بایستی به دقت داروهای بیمار را بررسی نماید. 
زی��را تعداد زیادی از داروهای بدون نس��خه می توانند 
منج��ر به عالیم ش��کمی نظیر درد و تغیی��ر در مزاج 
دس��تگاه گوارش گردن��د. عالوه برای��ن، گاهی اوقات 
عالیم IBS با دیگر مش��کالت گوارشی نظیر سلیاک، 
بیماری التهابی روده، س��وء هضم گوارش��ی و یبوست 
اورلپ داش��ته و یا شبیه است. بنابراین در این بیماری، 
آزمایش های معمول بالینی هیچگونه اختاللی را نشان 
نمی دهند. رد ک��ردن عفونت های انگلی، عدم تحمل 
الکتوز، رش��د بیش از حد باکتری ه��ا در روده باریک 
و بیماری سلیاک برای تمام بیماران قبل از تشخیص 

IBS پیشنهاد می گردد.

IBSتظاهراتبالینیوعالئم
اگرچه IBS اختاللی اس��ت که همه سنین را تحت 
تاثیر قرار می ده��د، اغلب بیماران اولین عالئم خود را 
قبل از 45 سالگی نشان داده و بروز در افراد مسن کمتر 
است. ش��یوع IBS در زنان 3-2 برابر بیشتر از مردان 
ب��وده و زن�ان تا 8۰% جمعیت مبتال به IBS ش��دید را 

تشکیل می دهند.
درد یا نارحتی شکمی، عالمت کلیدی در تشخیص 

IBS است. ش��روع عالئم همراه با تغییر در دفعات یا 
قوام مدفوع بوده و سپس این عالئم با عمل دفع بهبود 
می یابند. الزم به ذکر است که اسهال یا یبوست بدون 
درد، معیارهای تشخیصی به عنوان IBS نیست. عالئم 
پش��تیبان که جزئی از معیارهای تش��خیصی نیستند 
ش��امل دفع با فش��ار، فوریت دفع یا احساس حرکات 

ناقص روده ای، دفع بلغم و نفخ است.
دردش�کمی: درد ی��ا ناراحتی ش��کمی، ویژگی 
 IBS است. شدت و محل درد شکمی در  IBS بالینی
بس��یار متغیر اس��ت؛ محل درد در IBS در 25% موارد 
در هیپوگاس��تر، 2۰درصد در سمت راست شکم، %2۰ 
در س��مت چپ ش��کم و در 1% بیماران در اپی گاستر 
است. معموال درد به صورت اپیزودیک و کرامپی است، 
اما می تواند بر زمینه درد پایدار اضافه شود. بااین حال، 
معموال درد پس از اجابت مزاج تس��کین می یابد. الزم 
به ذکر است که محرومیت از خواب غیرمعمول است، 
زیرا درد شکمی تقریبا همیشه فقط در ساعات بیداری 
 IBS تظاهر می یابد. بااین ح��ال، بیماران مبتال به نوع
ش��دید، اغلب در طول ش��ب به کرات بیدار می شوند. 
این دردها اغلب در اثر غذاخوردن یا اس��ترس هیجانی 
تشدید شده ولی با خروج گاز یا مدفوع تسکین می یابد.
گازونف�خ: بیماران مبتال به IBS به طور مکرر 
از اتساع شکمی، آروغ یا نفخ زیاد شکایت کرده و همه 
ای��ن عالئم را به افزایش میزان گاز نس��بت می دهند. 
اگرچ��ه بعضی از بیم��اران ممکن اس��ت واقعا دارای 
مقدار گاز بیشتری باشند، اندازه گیری های کمی نشان 
می دهند که تولید گاز روده ای در اکثر بیماران از مقدار 

طبیعی بیشتر نیست.
تغیی�راجابتمزاج: ثابت تری��ن تظاهر بالینی در 
IBS، تغییر اجابت مزاج است. شایع ترین الگوی تغییر 
اجابت مزاج، یبوست و اسهال متناوب بوده که معموال 
یکی از عالئم فوق غالب است. همچنین، اکثر بیماران 

دچار احساس تخلیه ناقص مدفوع هستند.
عالئ�مدس�تگاهگ�وارشفوقانی: بی��ن 25-5۰ 
درصد بیماران مبتال به  IBS، از دیس پپسی، سوزش 
س��ردل، تهوع و استفراغ شکایت می کنند که نشان گر 
این است که نواحی دیگر از لوله گوارش به جز کولون 

ممکن است درگیر باشند.
 IBS عالی��م دیگ��ری ک��ه در بیم��اران مبتال ب��ه
نیازمند توجه اس��ت ش��امل آنمی، تب، اسهال مداوم، 
خونریزی مقعد، کاهش وزن و دردهای شکمی شبانه. 
عالوه برای��ن، تاریخچ��ه فامیلی از IBD ی��ا بیماری 
التهابی روده، س��رطان کولورکتال نی��ز نیازمند توجه 

بیشتری است.

درمانسندرومرودهتحریکپذیر:
راهکاره��ای درمان در این بیماران ش��امل مصرف 

دارو،کاهش استرس و اصالح برنامه غذایی است.
تغیی�ررژی�مغذای�ی: رژیم غذای��ی دارای فیبر 
زیاد و مواد حجم زای مدفوع نظیرس��بوس یا کولوئید 
هیدروفیلیک معموال در درم��ان مبتالیان به IBS به 

کار می رود.

پزشـکی- د ارویـیپزشـکی- د ارویـی

سندرومرودهتحریکپذیر
)IBS(

] کب��د و  گ��وارش  فوق تخص��ص   / ش�ریفی محس�ن دکت�ر [
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پزشـکی- د ارویـی

 IBS تمریناتورزش�ی:اصالح و تغییر سبک زندگی یکی از مراحل اولیه در درمان
است. ورزش بخش مهمی از این تغییر است. ورزش می تواند به کاهش مشکالت روحی 
و جسمی و عالیم بیماری در این افراد کمک نماید. نتایج برخی مطالعات نشان داده است 

که تمرینات هوازی خصوصا پیاده روی تاثیر بسزایی در کاهش عالئم این بیماری دارد. 
مصرفپروبیوتیکها

کنترلاضطرابواسترس
درم�انض�دنفخ: درمان موارد وجود گاز بیش از اندازه به جز در آئروفاژی واضح یا 
کمبود دی س��اکاریداز به ندرت رضایت بخش اس��ت. به بیماران باید توصیه شود که به 

آرامی غذا بخورند؛ آدامس نجوند و نوشیدنی های کربناته مصرف نکنند.
درماندارویی: رایج ترین داروهایی که برای درمان نش��انه های IBS مورد استفاده 

قرار می گیرند شامل:
داروهایضداسپاسم: گرفتگی و درد شکمی را با شل کردن عضالت روده کاهش 
می دهند. این داروها نظیر هیوس��یامین و دی سیکلومین می توانند اسپاسم های دردناک 
روده ای را تس��کین داده و معموال توسط کس��انی مصرف می شود که گرفتار یک دوره 
اسهال سخت باشند. همچنین، این داروها می توانند موجب تشدید یبوست شوند. در افراد 

مبتال به آب سیاه چشم، این داروها بایستی با  احتیاط مصرف گردد.
ملینها: برای بیمارانی اس��تفاده می گردد که از یبوس��ت رنج می برند. مصرف فیبر 
موجود در غذاها نسبت به فیبر موجود در مکمل ها نفخ بیشتری ایجاد می کند. اگر فیبر 
نتواند به بهبود عالئم یبوست کمک کند، ممکن است ملین های اسموتیک مانند منیزیم 

هیدروکسید یا پلی اتیلن گلیکول تجویز گردد.
داروهایضداس�هال: داروهای بدون نسخه مانند لوپرامید ممکن است در کنترل 
اس��هال موثر باش��د. مصرف داروهای متصل ش��ونده به اس��ید صفرا مانند کلسترامین، 

کلستیپول نیز می توانند در برخی افراد مؤثر بوده اما ممکن است موجب نفخ شوند.
داروهایضدافسردگیسهحلقهای: اغلب به کاهش درد و گرفتگی شکمی کمک 
می نمایند. در واقع، این داروها با ممانعت از فعالیت نورون های کنترل کننده  روده  بزرگ 
به بهبود افسردگی کمک می کنند. اگر مشکل افسردگی وجود نداشته باشد، ممکن است 
داروهای ضدافس��ردگی سه حلقه ای ضعیف تری نظیر ایمی پرامین و نورتریپتیلین تجویز 
گردد که خواب آلودگی و اس��هال از عوارض جانبی این داروها هس��تند. مهارکننده های 
بازجذب سروتونین مانند فلوکستین و پاروکستین نیز می توانند درصورت افسردگی مفید 

باشند.
آنتیبیوتیکها:مصرف این داروها در افرادیکه عالئم شان ناشی از رشد بیش ازحد 
باکتری ها در روده  بزرگ باش��د، مفید اس��ت. عالئم اس��هال نیز در برخی افراد مبتال به 
IBS با مصرف ریفاکس��یمین بهبود یافته است، ولی در این زمینه به مطالعات بیشتری 

نیاز است.

:IBSعوارض
از آنجایی که یبوست و اسهال دو نشانه IBS است، این عالئم می توانند منجر به تشدید 
بواس��یر گردد. همچنین، گاهی در اثر حذف برخی غذاها ممکن اس��ت سوءتغذیه ایجاد 
گردد. اما شاید مهمترین  پیامد IBS تاثیر منفی این بیماری بر کیفیت زندگی است که 

ممکن است موجب افسردگی در بیماران شود. 

:IBSحساسیتبهگلوتندربیمارانمبتالبه
بیماری س��لیاک عارضه ای اس��ت که بر اثر مصرف گلوتن، بافت روده کوچک دچار 
آس��یب می ش��ود. این آس��یب موجب عدم جذب صحیح مواد غذایی در بدن شده و در 
نهایت موجب بروز مشکالت جدی تر برای سالمت انسان می شود. نتایج نشان داده است 
که نشانه های گوارشی بیماری سلیاک )درد شکمی، نفخ، اسهال( بسیار شبیه به عالئم 
س��ندروم روده تحریک پذیر هستند. بنابراین، در بعضی از بیماران مبتال به IBS گزارش 
شده است که به واسطه پیروی از رژیم غذایی بدون گلوتن )پروتئین موجود در گندم، جو، 
چاودار(، عالئم بیماری کاهش می یابد. اگرچه پژوهش های معتبر در این زمینه کم است 
اما نتایج نش��ان دهنده این است که رژیم غذایی بدون گلوتن می تواند تاثیرات مثبتی بر 
کیفیت زندگی بیماران مبتال به IBS داشته باشد و گلوتن به طور یقین می تواند عملکرد 

روده را در بیماران مبتال به سندروم روده تحریک پذیر تغییر دهد.
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در طی چند دهه گذش��ته، نس��ل جدی��د داروها رو 
ب��ه افزایش اس��ت. بااین ح��ال، ح��دود 4۰ درصد از 
داروهای تازه طراحی ش��ده، به ویژه آنهایی که بر پایه 
مولکول های زیس��تی استوار هس��تند )نظیر پپتیدها، 
الیگونوکلئوتیدها و پروتئین ها(، اغلب فراهمی  زیستی 
کمی داش��ته و توس��ط صنعت داروس��ازی سنتی رد 
می گردند. بنابراین تقاضا برای سیستم های دارورسانی 
برای به حداقل رس��اندن تخریب دارو، بهبود فراهمی 
زیس��تی و نیز کاهش عوارض جانبی در حال افزایش 
اس��ت. به منظور دستیابی به این اهداف، مواد بسیاری 
تح��ت آزمایش قرار گرفته اند ک��ه کوپلیمرهای بلوک 
آمفی فیلیک، لیپوزوم ها، دندریمرها، هیدروژل ها و نیز 
نانوذرات معدنی می باش��ند. در میان این ها، سیلیکای 
متخلخ��ل به طور متمایزی پتانس��یل باالتری نش��ان 
داده اس��ت که از مزایای آن می توان س��اختار میکرو 
ی��ا مزوپور، اندازه ذرات یکنواخ��ت، حجم منافذ باال و 
قطر منافذ قابل تنظیم را نام برد. همچنین، سیلیکای 
متخلخل مش��کالت س��ایر پلیمرها نظیر ظرفیت کم 
ب��رای بارگیری دارو و کنترل ضعی��ف رهایش داروها 
را نداشته و بطور موفقیت آمیزی بر تمام این مشکالت 
غلب��ه می نمای��د. در ادام��ه، درب��اره ویژگی های کلی 
نانوذرات شامل تغییرات قابل تنظیم سطح آنها و رفتار 
این نانوذرات در محیط بیولوژیک بحث خواهیم نمود.

س��طح و حجم باالی تخلخل ه��ا، امکان بارگیری 
آسان دارو را فراهم می نمایند. خصوصیات تخلخل ها 
و س��طح ای��ن پلیمره��ا را می ت��وان با اس��تفاده از 
گروه ه��ای عاملی تنظیم نمود تا میزان لود دارو و نیز 
میزان رهایش دارو، افزایش یا کاهش یابد. همچنین، 
کانال ه��ای مناف��ذ از تخریب مولکول ه��ای دارویی 

محصور شده جلوگیری می نمایند. 
از دیگ��ر مزیت ه��ای قابل توجه این مواد این اس��ت 
ک��ه قبل از رس��یدن ب��ه محل اث��ر خ��ود، دارو را آزاد 
نمی کنند و از این جهت هم قابل تنظیم می باش��ند. به 
منظور دس��تیابی به این مقصود، در دهانه تخلخل ها از 

مواد حساس به محرک ها اس��تفاده نموده تا رفتارهای 
متفاوتی در بافت های مختلف داشته باشند. بدین ترتیب، 
دارورسانی زمانی انجام می گیرد که این مواد تحت تاثیر 

محرک های درونی یا بیرونی دهانه را ترک کنند.

جانش�ینیمولکوله�ایس�طحس�یلیکابا
گروههایدیگر:

یکی از مزیت های قابل توجه سیستم های دارورسانی 
سیلیکای متخلخل، امکان استفاده از طیف وسیعی از 
مولکول های آلی به عنوان مولکول های سطح سیلیکا 
است. با استفاده از این مزیت، می توان به سیستم های 
دارورس��انی فراوانی دس��ت یافت ک��ه هرکدام برای 
داروی خ��اص و ش��رایط خاص��ی تنظیم ش��ده اند. 
پیش س��از های آلی که عموما به  این منظور اس��تفاده 
می ش��وند، ش��امل ارگانو تری آلکوکسی س��یالن ها و 
ارگانوتری کلروس��یالن ها هس��تند. به ط��ور کلی دو 
فراین��د متداول برای جایگزینی گروه ها روی س��طح 
س��یلیکا وجود دارد. در روش اول، ارگانوسیالن ها به 
طور همزمان با پیش سازهای سیلیکا طی فرایند سنتز 
پلیمر سیلیکای متخلخل اضافه می شوند. روش دوم 
شامل س��نتز نانوذرات س��یلیکای متخلخل و سپس 

جانشین سازی گروه های سطحی است.

جزئیاتروشاول:
این روش که co-condensation نامیده می شود، 
روشی اس��ت که طی آن ارگانوس��یالن ها به همراه 
مولکول ه��ای  حض��ور  در  س��یلیکا  پیش س��از های 
س��ورفکتانت متراکم می ش��وند. در نتیجه، گروه های 
آل��ی به صورت هموژن در س��طح س��اختار س��یلیکا 
پخش می گردن��د. همچنین، این ام��کان وجود دارد 

ک��ه مورفولوژی س��یلیکای متخلخل را ب��ا توجه به 
نوع ارگانوس��یالن استفاده ش��ده تنظیم نمود. لین و 
همکاران��ش در مطالعه ای این نظریه را مطرح کردند 
که برهمکنش های بین مولکول های ارگانوسیالن ها 
برهمکنش ه��ای  جمل��ه  از  س��ورفکتانت ها،  و 
الکترواس��تاتیک، هیدروف��وب و هیدروژن��ی اس��ت 
که منجر به تنوع مورفولوژی س��اختارهای س��یلیکا 
می ش��ود. آن ها نش��ان دادند که ارگانوس��یالن ها و 
گروه ه��ای هیدرفوب در میان هم ق��رار می گیرند و 
ب��ا دم هیدروفوبی س��ورفکتانت برهمکنش دارند. در 
نتیجه میس��ل های سیلندری بلند، ش��کل می گیرند 
ک��ه منجر به س��اختارهای متخلخل میله ای ش��کل 
می گ��ردد. در مقابل، ارگانوس��یالن های هیدروفیل، 
جلوی رش��د میسل را گرفته و ذرات سیلیکای کروی 
ش��کل با تخلخل ه��ای متغیر ب��ه وج��ود می آورند. 
بنابراین بطور خالصه، با استفاده از ارگانوسیالن های 
مختلف و نسبت های متفاوت مواد می توان گروه های 
عاملی سیلیکا و مورفولوژی آن را با استفاده از روش 

co-condensation تغییر داد.

جزئیاتروشدوم:
در این روش )grafting(، واکنش های جانشین سازی 
گروه های عاملی بین پیش س��ازهای آلی و گروه های 
آزاد س��یالنول در سطح خارجی س��یلیکا و در دهانه 
تخلخل ه��ا اتفاق می افتد. در مقایس��ه با روش اول، 
پلیمرهایی ک��ه از این طریق تهیه می ش��وند، اندازه 
تخلخل تنظی��م بهتری داش��ته و در مقابل تغییرات 
دمایی پایدارتر هس��تند. با این وجود در بیش��تر موارد، 
درجه جانشین س��ازی گروه ه��ای عاملی با این روش 
کمتر از روش اول است. علت این امر آن است که در 
این روش تعداد گروه های آزاد سیالنول کاهش یافته 
اس��ت. برخالف روش اول که ک��ه گروه های عاملی 
بص��ورت هموژن جایگزی��ن می گردند، در این روش 
گروه ها فقط بر س��طح خارجی سیلیکا قرار گرفته که 
علت این امر آن است که گروه های سیالنول آزاد در 
سطوح خارجی قابل دسترس تر هستند. در مواردی که 
پیش س��ازهای ارگانیک برای اندازه تخلخل ها بزرگ 
باشد یا برای محیط درون تخلخل ها سازگار هستند، 
محیط س��یلیکا کامال دس��ت نخورده مان��ده و فقط 
محی��ط خارجی آن تغییر می کند. از این ویژگی برای 
جانشین سازی متفاوت محیط درون و بیرون سیلیکا 

استفاده می نمایند.

] ی  ژ ل��و تکنو بیو هش��گر  و پژ  - ز س��ا و ر ا د  /  ع ر س�یمینز  نی�ذ پا  کت�ر د  [

نانوذراتسیلیکایمتخلخلبهعنوانسیستم
دارورسانینوین

پزشـکی- د ارویـی
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س�یلیکای نان�وذرات بیولوژیک�ی رفت�ار 
متخلخل:

برداشتنانوذراتتوسطسلولها
برای دارورس��انی دارویی که در نانوذرات سیلیکای 
متخلخل محبوس ش��ده اس��ت، این سیستم ها باید 
به غش��ای س��لولی غلبه کرده و توس��ط س��لول ها 
برداش��ت ش��وند. بس��یاری از گروه ه��ای تحقیقاتی 
نش��ان داده اند که نانوذرات س��یلیکای متخلخل، به 
خوبی توس��ط طیف وسیعی از سلول های پستانداران 
شامل سلول های س��رطانی و غیرسرطانی، برداشت 
می ش��وند. با این وجود، مکانیس��م های درون سازی 
س��لولی ای��ن نان��وذرات هن��وز به خوبی مش��خص 
نش��ده اند. این نان��وذرات اکثرا از طریق مس��یرهای 
اندوسیتوز وارد س��لول می شوند. فاکتورهای بسیاری 
می توانند کینتیک و میزان درون سازی این نانوذرات 
را از طریق اندوس��یتوز تحت تاثیر قرار دهند. یکی از 
این فاکتورها، گروه های عاملی سطح ساختار سیلیکا 
اس��ت. نتایج تحقیقات انجام شده توسط اسلوینگ و 
همکارانش نش��ان می دهد ک��ه گروه های عاملی در 
س��طح نانوذرات نه تنها در برداشت نانوذرات توسط 
س��لول دخالت می کنن��د، بلکه تاثیر زی��ادی در فرار 
نانوذرات از ساختارهای اندوزومی نیز دارند. به عنوان 
مث��ال، نانوذرات ب��اردار با بار مثبت ب��ه علت تمایل 
بیش��تر به غش��ای با بار منفی، بهره وری اندوس��یتوز 

بهتری نسبت به نانوذرات با بار منفی دارند.
دارورسانیهدفمندبهوسیلهنانوذراتسیلیکای

متخلخل
دارورس��انی هدفمند به س��لول، روشی است که با 
هدف تش��خیص موضع بیماری و بدینوسیله کاهش 
اث��رات جانب��ی دارو حی��ن گردش در ب��دن طراحی 
می ش��ود. معم��وال دو روش هدفمندس��ازی فعال و 
غیرفع��ال وجود دارد که ه��ر دو روش برای هدفمند 
نمودن دارورس��انی با نانوذرات س��یلیکای متخلخل 

استفاده می گردند.

مسیرهایغیرفعال
متخلخ��ل  س��یلیکای  نان��وذرات  تجم��ع 

EPR اث��ر  واس��طه  ب��ه  توموره��ا  باف��ت   در 
 ،)Enhanced Permeability and Retnetion(
Matsumu� 1986 توسط  ررضیه ای بود که در سال

ra و Maeda، ب��رای اولی��ن بار مطرح ش��د. این دو 
دانش��مند این تئ��وری را مطرح نمودند ک��ه لوکالیزه 
ش��دن ماکرومولکول ها و نیز لوکالیزه ش��دن ذرات با 
س��ایزهای خاص، به دلیل شرایط محیط بافت تومور 
اتفاق می افتد )س��رعت پایین ح��ذف و عبور ضعیف 
لنفاوی(. فاکتورهایی نظیر س��ایز ذرات، بار س��طحی 
و هیدروفوبیس��یتیه در وجود اثر EPR دخیل هستند. 
Tamanoi و همکاران��ش در مطالعه ای نش��ان دادند 
ک��ه تجمع نان��وذرات س��یلیکای متخلخل نش��اندار 

ش��ده با مواد فلوئورس��نت با قطر 1۰۰- 13۰ نانومتر 
در تومور موش چهار س��اعت بع��د از تجویز وریدی 
اتفاق می افتد. پس از 48 ساعت، سیگنال فلوروسنت 
به مرور کاهش پیدا کرده و به س��طح فلوئوروس��نت 
قسمت های دیگر بدن رس��ید. پدیده مشابهی توسط 
گ��روه تحقیقاتی Hyeon گزارش ش��د که نانوذرات 
س��یلیکای متخلخل با قطر کمتر از 2۰۰ نانومتر پس 

از 24 ساعت در تومور تجمع کردند.

از اس�تفاده ب�ا فع�ال هدفمندس�ازی 
لیگاندهایتارگتینگ

تالش ه��ای زیادی ب��رای عامل دار کردن س��طح 
نانوذرات سیلیکای متخلخل با استفاده از لیگاندهای 
تارگتینگ که برداش��ت س��لولی را توسط سلول های 
سرطانی نسبت به سلول های نرمال افزایش می دهند، 
انجام گرفته اس��ت. یک��ی از لیگاندهایی که به وفور 
اس��تفاده می شود، فولیک اسید است. دلیل استفاده از 
فولیک اس��ید این است که رسپتور های فوالت روی 
سطح سلول های س��رطانی )در تعدادی از سرطان ها 
ش��امل سرطان تخمدان، سرطان سینه، سرطان ریه، 
سرطان اندومتریال و س��رطان کولورکتال( بیشتر از 
س��لول های نرمال بیان و تولید می ش��وند. استفاده از 
نانوذرات سیلیکای متخلخل کونژوگه شده با فولیک 
اس��ید نش��ان داد که مجموع نانوذرات برداشت شده 
توسط سلول های سرطانیHela به طور قابل توجهی 

باالتر از برداشت سلولی نانوذرات سیلیکای کونژوگه 
ش��ده با فولیک اسید توسط س��لول های غیرسرطانی 
اس��ت )اگرچه س��لول های نرمال بدن نیز در مقادیر 
عادی دارای رس��پتورهای فولیک اس��ید هس��تند(. 
عالوه بر فولیک اس��ید، س��ایر مولکول های کوچک 
نظیر مانوز، جهت افزایش برداش��ت سلولی نانوذرات 
سیلیکای متخلخل توس��ط سلول های سرطان سینه 

استفاده شده است.
گروه��ی دیگ��ر از لیگانده��ای تارگتین��گ، پپتید 
آرژینین- گالیس��ین- آس��پارتیک اس��ید بوده که با 
رس��پتورهای ανβ3 برهمکنش دارند ) این رسپتورها 
 Lo .)در س��رطان های متاستاتیک افزایش بیان دارند
و همکارانش، فرایند اندوس��یتوز وابسته به اینتگرین 
مرب����وط به برداش��ت پپتید آرژینین- گالیس��ین-

آس��پ���ارتیک اس��ید حلق��وی توس��ط س��لول های 
U87-MG را نش��ان داده و تایی��د کردن��د. Zink و 
همکارانش نانوذرات سیلیکای متخلخل آرایش شده 
با پپتید آرژینین- گالیسین- آسپارتیک اسید حلقوی 
را س��نتز کردند و برای سرطان متاستاتیک، عالوه بر 
نانوذرات از نانوذرات سیلیکای متخلخل آرایش شده 
با ترانس��فرین اس��تفاده نمودند که نتایج، برهمکنش 
مثبت بین لیگاندهای تارگتینگ و رس��پتورهای بیان 
شده را نشان داد. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند 
که با تغیی��ر لیگاندهای تارگتینگ، می توان نانوذرات 
را برای انواع مشخصی از سرطان ها اختصاصی کرد.

تحقیقات بیشتری توس��ط Trewyn و همکارانش 
در رابطه با دارورس��انی به س��لول های س��رطانی با 
اس��تفاده از پپتید آرژینین- گالیس��ین- آس��پارتیک 
اس��ید انجام ش��ده اس��ت. این گروه به ای��ن نتیجه 
رسیدند که نانوذرات آرایش ش��ده با پپتید آرژینین- 
گالیسین-آس��پارتیک اسید در مقایس��ه با نانوذرات 
ب��دون پپتید، زمان بیش��تری در اندوزوم می مانند. در 
ادامه مش��اهده گردی��د که پپتید حلق��وی آرژینین- 
گالیس��ین- آسپارتیک اس��ید تمایل اتصال بیشتری 
به اینتگرین های غش��ای س��لولی داش��ته و پروسه 

اندوسیتوز را تسهیل می کند. 
در پایان، به آپتامرها ش��اره می نماییم که به عنوان 
مولکول های تارگتینگ شناس��ایی ش��ده اند. به همین 
دلی��ل، از آپتامره��ا ب��رای آرایش س��طح نانوذرات 
س��یلیکای دارورس��انی هدفمند به س��لول سرطانی 
 Zhu اس��تفاده می گ��ردد. در مطالعه ای که توس��ط
و همکاران��ش انج��ام گردید از آپتام��ر DNA برای 
تارگتینگ س��لول سرطانی استفاده شد که این آپتامر 
با نام sgc8  ش��ناخته می ش��ود. استفاده از این آپتامر 
به طور قابل مالحظه ای برداش��ت س��لولی نانوذرات 
 Hela س��یلیکای متخلخل را در سلول های سرطانی

افزایش داد.

1. Nano technology and drug delivery book.
2. Mesoporous silica with fibrous morphology: a 
ultifunctional core–shell platform for biomedical 
aplications

پزشـکی- د ارویـی

س�یلیکای متخلخ�ل به ط�ور متمای�زی 
پتانس�یل باالیی نش�ان داده اس�ت که از 
مزای�ای آن می توان به س�اختار میکرو یا 
مزوپور، اندازه ذرات یکنواخت، حجم منافذ 
باال و قطر منافذ قابل تنظیم اش�اره نمود. 
همچنی�ن، س�یلیکای متخلخ�ل مش�کالت 
س�ایر پلیمره�ا نظی�ر ظرفیت ک�م برای 
بارگی�ری دارو و کنت�رل ضعیف رهایش 
داروها را نداشته و به طور موفقیت آمیزی 

بر تمام این مشکالت غلبه می نماید.
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پزشـکی- تغذیه

س��ندرم روده تحریک پذیر یا IBS، یک نوع اختالل 
عملکرد دستگاه گوارش است که در اثر به هم ریختگی 
محور گوارش- مغز ایجاد می گردد. عوامل موثر بر بروز 
این بیماری شامل استعداد ژنتیکی، محیط، حساسیت، 
عفونت، التهاب، رش��د بیش از ح��د باکتری ها در روده، 
هورمون ها و اختالالت عصبی اس��ت. اگرچه شرایطی 
 IBS نظیر اضطراب، وحش��ت و اختالالت خلقی نیز با
مرتبط هستند. معیارهای تشخیصی برای IBS شامل 
حداقل سه ماه عالئم ادامه دار از درد شکمی یا ناراحتی 
شکمی که موجب تغییر در تعداد دفعات مدفوع یا تغییر 
قوام مدفوع گردد. همچنین، نشانه هایی که در بیماران 
مبتال به IBS نیاز به توجه دارد شامل آنمی، تب، اسهال 
مقاوم، خونریزی مقعد، کاهش وزن. بر اساس مطالعات 
اپیدمیولوژیک تغذیه، بی��ن IBS و دریافت غیرمعمول 
گوش��ت، فست فودها و ش��یرینی ارتباط وجود داشته و 
بس��یاری از بیماران مبتال ب��ه IBS دارای دریافت های 
غیرمعمول گوشت و دریافت باالی غالت تصفیه شده، 
شیرینی ها، نوشیدنی ها و در مقابل دریافت کم سبزیجات، 
میوه جات و ماهی می باش��ند. عالوه براین، بس��یاری از 
بیم��اران مبتال به IBS عالئمی را نش��ان می دهند که 
ب��ا آلرژی غذایی ی��ا عدم جذب الکتوز ش��باهت دارد. 
همچنین نشان داده شده است که حساسیت به گلوتن 
غیر سلیاکی نیز شبیه به عالیم IBS می باشد. بنابراین 
الزم است که در مبتالیان به IBS نیز تست عدم تحمل 
گلوتن انجام شود. شناخت غذاهای حساسیت آور در این 
بیماران بسیار مهم است. زیرا عالیم بیماری مانند آروغ 
زدن، گاز معده، دردهای ش��کمی، اس��هال، یبوست به 

دنبال مصرف این غذاها بروز می کند.

در حال حاضر یک اس��تراتژی درمانی مهم در این 
 )FODMAP( بیم��اران،  پی��روی از رژیم فودم��پ
پایین اس��ت. فودمپ ها یا همان اولیگوس��اکاریدها، 
دی س��اکاریدها، منوس��اکاریدها و پلی اول های قابل 
تخمی��ر، کربوهیدرات ه��ای کوتاه زنجیری هس��تند 
ک��ه به طور ضعیفی هضم و جذب ش��ده ولی دارای 
فعالیت اسموتیک و تخمیر س��ریع می باشند. آنها به 
انته��ای روده یعنی محل زندگ��ی باکتری های روده 

رفت��ه و باکتری ها از آنها برای تولی��د گاز هیدروژن 
استفاده می نمایند. این ترکیبات به دلیل سایز کوچک 
می توانند می��زان آب روده کوچک را از طریق اثرات 
اس��موتیک افزای��ش  دهن��د. از بیمارانی ک��ه رژیم با 
فودمپ پایین را مصرف می کنند خواسته می شود که 
بعد از مصرف غذاها عالیم را ثبت کرده و برای مدت 

6 تا 8 هفته این رژیم را رعایت نمایند. 

مواد غذایی با FODMAP باال که بایس��تی در این 
بیماران محدود شود شامل مواد غذایی حاوی فروکتوز، 
الکتوز، فروکتان ها، گاالکتان ها و پلی اول ها می باشد. 

بنابراین مواد غذایی زیر بایستی محدود گردد:
میوهه�ا: س��یب، گی��الس، انبه، گالب��ی، میوه 
کنس��رو ش��ده در آب میوه، هندوانه، آب میوه، مقدار 
زیاد میوه خشک شده، خرمالو، زردآلو، تمشک، شلیل، 

آلو، آب سیب، آب گالبی، آواکادو، خرما، انجیر
س�بزیجات:مارچوبه، کنگرفرنگی، نخودفرنگی 
ش��یرین، پیاز، س��یر، گل کلم، قارچ، بروکلی، چغندر، 

کلم، موسیر
قندها: عسل، شربت ذرت با فروکتوز باال

لبنی�ات: ماست و شیر پرچرب، پنیر نرم )ریکوتا، 
کاتی��ج، پنیر خام��ه ای(، خامه ترش و نرم، بس��تنی، 
مکمل ه��ای پروتئین آب پنیر. در مقابل، ش��یر بدون 
الکت��وز و دیگ��ر پنیره��ا می توان��د اس��تفاده گردد. 
همچنین، ش��یر و پنیر س��ویا و توف��ا در این بیماران 

انتخاب مناسبی است. 
غ�الت:چاودار و محصوالت حاوی چاودار ) نان 
و کراکره��ا(، گندم و محصوالت ح��اوی گندم )نان 
گندم، پاستا و س��بوس گندم(، جو. زیرا چاودار، گندم 
یا جو حاوی گلوتن بوده و ممکن اس��ت عدم تحمل 
گلوتن در این بیماران وجود داش��ته باشد. در مقابل، 
گندم س��یاه، ذرت، جوی دوسر، کینوآ و برنج به جای 

آنها بایستی استفاده شود.
حبوبات

ش�یرینکنندههاوقندهایپلیاول: آدامس های 
بدون قند، آب نبات های هارد، ش��کالت های حاوی 

س��وربیتول، زایلیتول، ایزومالت، مالتیتول. در مقابل، 
شکر معمولی، سوکروز و گلوکز می تواند مصرف شود.
• مغزها: پس��ته- ب��ادام هن��دی. در مقابل، گردو، 

بادام زمینی می تواند استفاده گردد.

س�ایرن�کاتتغذی�هایک�هبایس�تیدرای�ن
بیماراندرنظرگرفتهشودشامل:

غذا در حجم کم و تعداد دفعات بیش��تر مصرف 
گ��ردد. وعده های حجیم می تواند منجر به کرامپ و 

اسهال شود.
بیمار استراحت کافی و آرامش داشته باشد.

غذاهای سرخ کردنی حذف گردد.
ب��ا افزای��ش فعالیت فیزیکی و مص��رف مقادیر 

کافی فیبر و آب از یبوست اجتناب گردد.
از مصرف گوشت های پرچرب  اجتناب گردد. در 
مقابل گوشت بدون چربی مانند مرغ، بوقلمون، ماهی 

انتخاب بهتری است. 
استرس بایستی درمان شود. ورزش هایی مانند 

یوگا، مدیتیشن، مفید است.
روزانه 8 تا 1۰ لیوان آب مصرف گردد.

از نوش��یدن نوش��یدنی های کربنات��ه، جویدن 
آدامس یا خوردن س��ریع غذا که ممکن است موجب 

نفخ گردد، خودداری شود. 
الکل،کافئین و نوشیدنی های گازدارحذف گردد.

فیبر محلول در رژیم به آهستگی به میزان 2 تا 
3 گرم در روز به منظور جلوگیری از ناراحتی گوارش 
و ایجاد مدف��وع نرم افزایش یابد. ام��ا مقادیر باالی 
سبوس ممکن است عالیم را تشدید نماید. فیبرهای 
محلول ش��امل دان��ه کتان، متیل س��لولز، گوارگام تا 
حدی هیدرولیز ش��ده و پسیلیوم نشان داده است که 
اثرات درمانی مفی��دی دارد؛ خصوصا در بیمارانی که 
دارای IBS هم��راه با یبوس��ت می باش��ند. فیبرهای 
محلول قابل تخمیر نظیر اولیگوساکاریدها، اینولین و 
سبوس گندم موجب افزایش تولید گاز شده و بنابراین 

عالئم نفخ و ناراحتی ها بدتر می نماید. 
غذاهای فرآوری شده بایستی حذف گردد. زیرا 
حاوی افزودنی ها و م��واد نگهدارنده بوده که موجب 

تشدید عالیم می شوند. 
بر اساس مطالعات صورت گرفته، پره بیوتیک ها 
و پروبیوتیک ها می توانند اثرات مفیدی در IBS داشته 
باش��ند. از گروه پروبیوتیک ها، بیفیدوباکتر اینفنتیس 

اثرات مفیدی در این بیماران نشان داده است. 
در بعضی بیماران مصرف نعنا ممکن است مفید 
باش��د؛ زیرا باعث کاهش انقباض��ات عضالنی روده 

می گردد.  

]دکت�رس�میهاطه�ارینی�کع�زم/متخصص تغذی��ه و رژی��م درمانی [

رژیمغذاییدربیمارانمبتالبه
)IBS(سندرمرودهتحریکپذیر
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ال-کارنیتی��ن یک ویتامین محل��ول درآب و یک 
ترکی��ب مش��تق ش��ده از اس��یدآمینه های لیزی��ن و 
متیونین اس��ت. ال-کارنیتین سنتز شده در بدن، تنها 
ح��دود 25درصد نیاز روزانه ب��وده و بنابراین دریافت 
آن از طریق رژیم غذایی و یا مکمل ضروری اس��ت. 
ال-کارنیتین، یک کوفاکتور ضروری برای متابولیسم 
اس��یدهای چرب بوده که از طریق انتقال اس��یدهای 
چ��رب بلندزنجیر ب��ه داخل ماتریک��س میتوکندری، 
در بتا اکسیداس��یون اس��یدهای چرب و تامین انرژی 
م��ورد نیاز س��لول های بدن دخال��ت دارد. همچنین، 
ال-کارنیتین موجب بهبود برداش��ت گلوکز با واسطه 
انسولین به داخل سلول، انتقال گلوکز به سمت ذخیره 
گلیکوژن و نیز بهبود مقاومت انسولین می شود. ال-
کارنیتی��ن می تواند با کاهش پراکسیداس��یون لیپید، 

برداشت رادیکال های آزاد و نیز افزایش آنزیم های 
آنتی اکس��یدان نظیر کاتاالز، سوپراکسیددس��موتاز 
و گلوتاتی��ون پراکس��یداز، از آس��یب اکس��یداتیو در 
بیماری ه��ای قلب��ی- عروقی جلوگی��ری نموده و از 
طریق تنظیم عملک��رد اندوتلیال، اث��ر مفیدی روی 
عملکرد عروق داش��ته باش��د. عالوه براین، توس��ط 
کاه��ش س��یتوکین های التهاب��ی نظی��ر NFKB و 
TNFα نقش حیات��ی در کنترل بیماری های التهابی 
داش��ته و نیز می تواند ظرفیت و اس��تقامت ورزشی را 

افزایش داده و از تجمع الکتات جلوگیری  نماید. 
نارس��ایی مزمن کلی��ه نوعی بیماری اس��ت که به 
دنبال تخریب برگش��ت ناپذیر نفرون ها ایجاد شده و 
درم��ان آن در مراحل انتهایی نیاز به دیالیز و یا پیوند 
کلیه دارد. براس��اس مطالعات، ش��یوع باالی کمبود 
کارنیتین در بیماران همودیالیزی گزارش ش��ده است 
که ناش��ی از دریافت ناکافی کارنیتین از رژیم غذایی 
اس��ت؛ زیرا دریافت غذاهایی نظیر گوش��ت و لبنیات 
که حاوی کارنیتین هس��تند، ب��ه دلیل نقص عملکرد 
کلیه محدود شده است. از علل دیگرکمبود کارنیتین 

در ای��ن بیماران می ت��وان به کاهش 
س��نتز کلیوی کارنیتین، ازدست دهی 
کارنیتی��ن آزاد در مای��ع دیالی��ز و نیز 
دفع کلیوی آس��یل کارنیتین اش��اره 
کمی  گزارش های  بااین ح��ال،  نمود. 
درب��اره کاهش غلظ��ت کارنیتین در 
بیم��اران دیالیز صفاقی وجود داش��ته 
و بنابرای��ن، از دس��ت دهی کارنیتین 
در بیم��اران همودیالیزی در مقایس��ه 
با دیالیز صفاقی بیش��تر است. غلظت 
کارنیتین عضله نیز نش��ان داده است 

ک��ه به ط��ور قابل توجه��ی در بیم��اران همودیالیزی 
نس��بت ب��ه غیردیالیزی کمتر اس��ت و این مطلب را 
تایید می کند که همودیالیز نه تنها کارنیتین پالس��ما 
را تخلیه ک��رده بلکه موجب تخلی��ه ذخایر کارنیتین 

عضله نیز خواهد شد. 
به دنب��ال کمب��ود کارنیتین در بیم��اران همودیالیزی 
ممک��ن اس��ت تع��دادی از اخت��الالت بالین��ی نظیر 
کاشکس��ی، دیس لیپیدمیا، آنمی مقاوم به محرک سنتز 
اریتروپویتین، عدم تحمل گلوکز، ضعف عضالنی، نقص 
بتااکسیداس��یون، میوپاتی، نقص عملک��رد قلبی و نیز 
کرامپ عضالنی، افت فشارخون و آریتمی قلبی مشاهده 
گ��ردد. اگرچ��ه، تع��دادی از فاکتورهای خ��اص نیز در 
بیماران همودیالیزی ممکن است منجر به هایپرلیپیدمیا 
شود؛ مثال اس��تات در محلول دیالیزات ممکن است به 
اسیدهای چرب بلندزنجیر و کلس��ترول در کبد تبدیل 
شود. غلظت باالی گلوکز در مایع دیالیزات نیز با افزایش 
لود کربوهیدرات مرتبط بوده که تری گلیسرید سرم را در 

بیماران دیالیزی افزایش می دهد.
بنابراین الزم است که هرچه سریعتر کمبود کارنیتین 
در ای��ن بیماران تعیین و مکمل کارنیتین دریافت گردد. 
در بیماران دیالیز صفاقی نیز فعالیت لیپاز کبدی 35-45 
درصد و نیز فعالیت لیپوپروتئین لیپاز سیستمیک کاهش 
می یابد. بنابراین، هایپرتری گلیسریدمیای مشاهده شده 
در دیالیز صفاقی ناشی از افزایش تولید VLDL و کمبود 

لیپوپروتئین لیپاز است. 
متاس��فانه بر اس��اس آمارهای موج��ود، مهمترین 
علت مرگ ومیر در بیماران مبتال به نارس��ایی مزمن 
کلیه نظی��ر بیماران همودیالیزی، بیماری های قلبی-
عروقی اس��ت که یک��ی از مهمترین عوامل خطر آن 
در ای��ن بیماران، اختالالت چربی خون نظیر باالبودن 
LDL-کلسترول  VLDL-کلسترول،  تری گلیسرید، 
اکسید ش��ده، IDL-کلس��ترول و نیز آپولیپوپروتئین 
a و در مقابل پایین بودن HDL-کلس��ترول اس��ت. 

ب��رای  a ی��ک عام��ل خط��ر  هیپرلیپوپروتئینم��ی 
بیماری ه��ای قلبی-عروقی ب��وده که در حدود 5۰ تا 

7۰ درصد بیماران همودیالیزی مشاهده می گردد. 
بررس��ی ها نش��ان داده  ان��د ک��ه مص��رف روزان��ه 
اس��یدنیکوتینیک به میزان 15۰۰ میلی گرم یا بیش��تر 
می تواند در بهبود هیپرلیپوپروتئینمی و سایر اختالالت 
چربی خون در این بیماران موثر باشد. با این حال، مصرف 
اسید نیکوتینیک با عوارض جانبی متعددی نظیر احساس 
برافروختگی، بثورات پوس��تی، خارش، تهوع، استفراغ، 
اس��هال، دردهای ش��کمی، کاهش فش��ارخون، عدم 
تحمل گلوکز، افزایش اس��یداوریک، افزایش آنزیم های 
ترانس آمیناز و آلکالین فسفاتاز خون و نیز نارسایی حاد 
کبد همراه اس��ت. اما از آنجاییکه اختالالت گوارشی و 
خارش ناش��ی از اس��ید اوریک در بیماران همودیالیزی 
نیز شایع است، مصرف اسید نیکوتینیک توسط بیماران 
همودیالی��زی می توان��د این اختالالت را تش��دید کند. 
بنابراین اس��ید نیکوتینیک ممکن اس��ت کارایی الزم 
را برای بهبود اختالالت چربی خون نداش��ته باش��د. بر 
اساس مطالعات صورت گرفته، مکمل کارنیتین می تواند 
موجب کاهش تری گلیس��رید، کلس��ترول توتال و نیز 
افزایش HDL گردد. حتی در برخی از مطالعات مکمل 
ال-کارنیتین توانس��ته است غلظت لیپوپروتئین a را در 
افراد مبتال به هایپرلیپوپروتئینمی a غیر همودیالیزی نیز 
کاهش ده��د. بااین حال، در برخی مطالعات نتایج ضدو 
نقیض گزارش ش��ده و متاآنالیزها نشان داده شده است 
که کارنیتین اثر قابل توجهی روی میزان آپولیپوپروتئین 
AI و B100 ندارد. اگرچه، این مس��اله می تواند ناشی از 
این حقیقت باشد که آپولیپوپروتئین ها تحت تاثیر ژنتیک 
ب��وده و مکمل های رژیم��ی نمی توانند اثر قابل توجهی 
روی آنها داشته باش��ند. بنابراین، مطالعات بیشتری در 
زمینه اثر کارنیتین بر روی بهبود اختالالت چربی خون 

الزم است. 
از طرف دیگر، آنمی نرموسیتیک و نرموکرومیک یک 
مشکل جدی و شایع در بیماران دیالیزی است که کیفیت 
زندگ��ی را کاهش داده و با پیامده��ای بالینی مختلف 
مرتبط است. این بیماران عمدتا با ترکیبات محرک سنتز 
اریتروپویتین و نیز آهن کمکی درمان می شوند. در برخی 
مطالعات، عملکرد ضدآنمی ال-کارنیتین بر اساس اثرات 
آنتی آپاپتوتیک، متابولی��ک و بیوفیزیکی ال-کارنیتین 
روی س��نتز اریتروپویتین و عملکرد اریتروسیت های در 

گردش نشان داده شده است. 
1. Yoshinari Hatanaka, Terumi Higuchi, 
Yurie Akiya, Tomomi Horikami, Ritsukou 
Tei, Tetsuya Furukawa, Hiroyuki 
Takashima, Hyoe Tomita, Masanori Abe. 
Prevalence of Carnitine Deficiency and 
Decreased Carnitine Levels in Patients on 
Hemodialysis. Blood Purif 2019;47(suppl 2):1–7
2. Ali Sheikhi, Kurosh Djafarian, Moein 
Askarpour, Sakineh Shab�Bidar. The effects 
of supplementation with L�carnitine on 
apolipoproteins: A systematic review and 
meta�analysis of randomized trials. European 
Journal of Pharmacology 2019, doi: https://doi.
org/10.1016/ j.ejphar.2019.172493.

مکمل های غذایی

کمبودال-کارنیتیندر
بیمارانکلیوی
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 ،)Curcuma longa گی��اه زردچوبه )ن��ام علم��ی
از دیرب��از به عن��وان یک گی��اه با خاصی��ت درمانی 
م��ورد اس��تفاده ق��رار گرفت��ه اس��ت. پلی فنول های 
کورکومینوئی��د، 6-1 درص��د عصاره گی��اه زردچوبه 
را تش��کیل داده ک��ه ش��امل س��ه ترکی��ب اصل��ی 
کورکومین )7۰-6۰درصد(، دی متوکس��ی کورکومین 
4بیس دی متوکس��ی کورکومین  و  )27-2۰درص��د( 
)15-1۰درص��د( می باش��ند. کورکومی��ن )رنگدان��ه 
زرد-نارنجی موج��ود در گیاه زردچوب��ه(، فعال ترین 
ترکیب بیولوژیک زردچوبه اس��ت. پلی فنول ها دارای 
اث��رات ضدالتهابی، ضدس��رطانی، هیپوگلیس��میک، 
آنتی اکس��یدانی، ضدویروس و ضدمیکروبی بوده که 
نش��ان دهنده پتانس��یل درمانی کورکومین در مقابل 
رن��ج گس��ترده ای از بیماری هاس��ت. عالوه برای��ن، 
کورکومین با تعدادی از ملکول های س��یگنالی سلول 
و نی��ز ملکول ه��ای هدف درگیر در الته��اب و ... اثر 
متقاب��ل دارد. کورکومین می تواند فعالیت فاکتورهای 
رونویس��ی، س��یتوکین های التهابی، پروتئین کینازها 
و دیگ��ر آنزیم ه��ا را تنظیم کرده ک��ه منجر به مهار 
تولید رادیکال های آزاد، کاهش استرس اکس��یداتیو و 
مهار پاسخ های التهابی می ش��ود. بنابراین مهمترین 

خاصیت کورکومین، اثر آنتی اکس��یدانی و 
ضدالتهابی آن اس��ت ک��ه منجر به اثرات 
مثبت کورکومین نظیر اثر ضدس��رطانی، 
بهبود س��المت سیس��تم قل��ب- عروق، 
کنترل دیابت و کاه��ش قندخون، بهبود 
اختالالت خودایمنی، کنترل چاقی، بهبود 
حافظه و فعالیت مغز و عدم تجمع پالکت 
می گردد. در ادامه به ش��رح اثرات درمانی 

کورکومین می پردازیم:
کاه�شالته�ابمفاص�ل: مهمترین 
ویژگ��ی کورکومی��ن، کاه��ش التهاب و 
درد مفاص��ل در اس��تئوآرتریت و آرتریت 
روماتوئی��د اس��ت. کورکومین به واس��طه 
کاه��ش س��یتوکین های پیش التهاب��ی و 
 ،1 )اینترلوکی��ن  التهاب��ی  واس��طه های 
 TNFα ، ،8 اینترلوکی��ن6، اینترلوکی��ن
INFγ و س��رکوب NFKβ( و نیز کاهش 
مارکرهای اس��ترس اکس��یداتیو و تولید 
رادیکال ه��ای آزاد، در کاه��ش التهاب و 

درد مفاصل بسیار موثر است.
ضدسرطان: مطالعات مختلف نشان 
داده ان��د ک��ه کورکومین از طری��ق اثر بر 
مس��یر تکثیر، بقای س��لول، فعال ش��دن 
کاسپاز، س��رکوب کننده تومور و نیز مسیر 

رس��پتور مرگ در کاهش و پیشگیری از سرطان های 
مختل��ف مانند س��رطان کول��ون، پانکراس، س��ینه، 
پروس��تات و نیز ریه موثر است. همچنین، کورکومین 

می تواند اثربخشی رادیوتراپی را افزایش دهد.
ضدچاقی:کورکومین می تواند موجب مهار تمایز 
و تکثیر آدیپوسیت ها، سرکوب تمایز پره آدیپوسیت ها 
ب��ه آدیپوس��یت های بالغ، کاه��ش می��زان لپتین و 
می��زان رس��پتورهای آن در بافت چربی س��فید و نیز 
افزای��ش بیان آدیپونکتین گ��ردد. همچنین از طریق 
افزایش کاتابولیس��م و مصرف انرژی در بافت چربی 
)در مدل ه��ای حیوان��ی(، کاه��ش اینترلوکین1بت��ا، 
اینترلوکی��ن 6 و نیز فاکتور رش��د اندوتلیال عروق در 

کاهش وزن و چربی بدن موثر است.
کاهشقندخون:کورکومین دارای اثرات محرک 
بر روی ترشح GLP-1 یا پپتید  شبیه گلوکاگون نوع 1 
)هورمون محرک ترش��ح انسولین( بوده و بنابراین در 
پیش��گیری از دیابت، بهبود مقاومت انسولین، کاهش 
قند ناش��تا و نیز کنترل قند خون در بیماران مبتال به 
دیابت نوع 2 موثر اس��ت. همچنین، از طریق تنظیم 
آنزیم های موثر در اس��ترس اکسیداتیو، سرکوب بیان 
س��یتوکین های پیش التهابی، کاهش تولید گلوکز در 

کبد و نی��ز مهار گلیکوژنولیز باع��ث کنترل قند خون 
می ش��ود. عالوه براین، کورکومین می تواند از طریق 
مهار آنزیم های هضمی )آلفاگلوکوزیداز و آلفاآمیالز(  
باع��ث کنترل قند خون بعد از غذا ش��ود. کورکومین 
به واسطه کاهش التهاب و کاهش استرس اکسیداتیو، 
باع��ث کاه��ش س��ندرم متابولیک ش��ده و می تواند 
عوارض دیابت مرتبط با التهاب عروق را کاهش دهد. 
کاه�شچربیخ�ون: کورکومی��ن باعث تنظیم 
بیان ژن ها و فعالیت آنزیم های درگیر در متابولیس��م 
لیپوپروتئین ها ش��ده که موجب کاهش تری گلیسرید 
و کلسترول پالس��ما و نیز افزایش HDL-کلسترول 
خواهد ش��د. همچنین باع��ث افزایش آنزی��م 7 آلفا 
هیدروکس��یالز کبدی ش��ده که آنزیم مسئول برای 
بیوس��نتز اس��یدهای صفراوی از کلس��ترول است و 

بنابراین موجب کاهش کلسترول سرم می گردد. 
بهبودنقصعملکرداندوتلیال: مصرف کورکومین 
به واسطه چندین مکانیسم شامل اثر هیپوگلیسمیک، 
کاه��ش چربی خ��ون، اثر ضدالتهاب��ی و نیز اثر آنتی 
اکس��یدانی موجب بهبود عملکرد اندوتلیال می شود. 
اثرات مفید کورکومین روی عملکرد آندوتلیال، با اثر 
آتورواستاتین 1۰ میلی گرم در روز قابل مقایسه است. 
:)IBS(بهب�ودبیماریالتهاب�یروده
کورکومین به واسطه اثرات آنتی اکسیدانی، 
ضدالتهاب��ی، کاه��ش پاس��خ التهابی در 
سلول های اندوتلیال روده و نیز محافظت 
از عملکرد نرمال س��د روده موجب بهبود 

عالئم بیماری IBS می شود. 
بهبودحافظه: کورکومین به واس��طه 
اثرات آنتی اکس��یدانی، ضدالتهابی و ضد 
آپاپتوز )مرگ سلولی( و نیز بهبود انعطاف 
پذیری سیناپس��ی و نوروژنز موجب بهبود 

عملکرد مغز و حافظه می گردد. 

1. Maria Mantzorou, Eleni Pavlidou, 
George Vasios, Eftychia Tsagalioti, 
Constantinos Giaginis. Effects of 
curcumin consumption on human 
chronic diseases: A narrative review 
of the most recent clinical data. 
Phytotherapy Research. 2018;1–19
2. Betül Kocaadam & Nevin Şanlier. 
Curcumin, an active component 
of turmeric (Curcuma longa), and 
its effects on health. CRITICAL 
REVIEWS IN FOOD SCIENCE 
AND NUTRITION 2017, VOL. 57, 
NO. 13, 2889–2895

] داروس�از  / ب�رازش احمدرض�ا دکت�ر [
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دانستنی های دیابت

دیابت ب��ارداری ی��ا GDM ش��رایط متابولیکی و 
ش��کلی از دیابت اس��ت که در زنان س��نین باروری 
مش��اهده ش��ده و منجر به عدم تحم��ل گلوکز مادر 
طی دوران بارداری می گردد. عدم تشخیص به موقع 
دیابت ب��ارداری و عدم کنت��رل و درمان صحیح آن 
می تواند س��بب ایجاد مشکالت قابل توجهی در مادر 
و جنین ش��ود. مطالعات انجام شده حاکی از آن است 
ک��ه با افزایش ش��یوع چاقی و دیابت، ش��یوع دیابت 
در خانم های س��ن باروری نیز رو به افزایش اس��ت. 
قندخون م��ادر می تواند به راحتی از جفت عبور کرده 
که این هیپرگلیس��می یا افزایش قندخون مادر منجر 
به هیپرگلیسمی گردش خون جنینی و در نتیجه بروز 
هیپرانسولینمی، افزایش رشد جنین، هیپوکسی نسبی 
خواهد ش��د که در نهایت افزای��ش مرگ و میر جنین 
را در پی خواهد داش��ت. دیابت ب��ارداری معموال در 
2 ت��ا 25 درصد بارداری ها اتف��اق می افتد. مهمترین 
فاکتوره��ای خطر برای دیابت بارداری ش��امل نمایه 
توده بدن بیش��تر از 3۰، سابقه تولد نوزاد ماکروزومی 
ب��ا وزن 4/5 کیلوگرم یا باالتر در بارداری های قبلی، 
س��ابقه دیابت بارداری در بارداری های قبلی، س��ابقه 
خانوادگی دیابت در بس��تگان درجه اول، سن باالی 
4۰ س��ال در زمان ب��ارداری، رژیم غذایی نادرس��ت 
ش��امل دریافت باالی چربی ه��ا خصوصا چربی های 
اش��باع، چربی ه��ای تران��س و کلس��ترول، دریافت 
باالی قندهای س��اده و نیز کاهش دریافت سبزی ها 
و میوه ه��ا و در نهایت عدم فعالی��ت فیزیکی روزانه. 
آمارها نش��ان داده اند که بی��ن 4۰ تا 6۰ درصد زنان 
تشخیص داده شده با دیابت بارداری ممکن است در 
آینده دچار دیابت نوع 2 گردند. بنابراین اصالح شیوه 
زندگ��ی، کاهش و پیش��گیری از اضافه وزن بیش از 
حد نرمال در طی بارداری و نیز افزایش فعالیت بدنی 
بع��د از بارداری می توانند خطر ابت��ال به دیابت را در 
آینده کاهش دهند. غربالگری برای تشخیص دیابت 
بارداری بین هفته 24 تا 28 بارداری انجام گرفته که 

معیارها برای تشخیص دیابت بارداری بعد از دریافت 
محلول گلوکز خوراکی شامل:

 قندخون ناشتا بیشتر از 95 میلی گرم بر دسی لیتر
 قندخون یکس��اعته بیش��تر از 18۰ میلی گرم بر 

دسی لیتر
 قندخون دو ساعته بیش��تر از 153 میلی گرم بر 

دسی لیتر

افزای��ش قندخون م��ادر موجب می گ��ردد که قند 
اضاف��ی از جفت عبور ک��رده و در نتیج��ه پانکراس 
جنین برای مقابله با این قند اضافی، انس��ولین بیشتر 
ترش��ح  نماید. قن��د اضافه تبدیل به چربی ش��ده که 
نتیجه آن ماکروزومی یا وزن باال در نوزاد متولد شده 
اس��ت. گاهی اوقات ممکن است جنین از نظر وزنی 
آنقدر بزرگ باشد که زایمان مادر تنها از طریق روش 
سزارین امکان پذیر می باشد. همچنین، هیپوگلیسمی 
یا افت قندخون نوزاد در هنگام تولد نیز مش��کل رایج 
دیگر در نوزادان متولد ش��ده از مادران دارای دیابت 
بارداری اس��ت. میزان باالی قندخ��ون مادر موجب 
می شود که جنین انسولین اضافی تولید نماید. اما بعد 
از تولد، قند اضافی در طوالنی مدت برای جنین قابل 
دسترس نیست. بنابراین تا زمانیکه عملکرد پانکراس 
جنی��ن بتواند به حالت طبیع��ی بازگردد، نوزاد ممکن 
است به گلوکز اضافی نیاز داشته باشد که این گلوکز 
اضافه بایس��تی از طریق وریدی برای یک یا دو روز 
به نوزاد داده ش��ود تا نوزاد بتواند قندخون خود را در 

سطح نرمال و طبیعی نگه دارد. 
ب��ا بکارگیری درمان های پزش��کی و تغذیه، انتظار 
م��ی رود ک��ه  قند 
دچار  مادران  خون 
دیاب��ت بارداری در 
به  کنترل  محدوده 

شرح زیر باشد:
کمتراز  ناشتا  قند 
در  میلی گ��رم   95
قندخون  دسی لیتر، 
یکس��اعته کمتر از 
قندخ��ون  و   14۰

دوساعته کمتر از 12۰ میلی گرم در دسی لیتر.
مهمترین راهکارها در درمان دیابت بارداری، درمان 
پزش��کی- تغذیه ای اس��ت. درمان تغذیه ای ش��امل 
اصالح برنامه غذایی، تس��ت قند ب��ه صورت مرتب 
و نیز ورزش با ش��دت متوس��ط اس��ت. اگر با درمان 
تغذیه ای، قندخون مادر به حالت طبیعی و کنترل شده 
ب��از نگردد، مصرف داروه��ای خوراکی کاهش دهنده 
قندخون و یا انسولین مورد نیاز است. بررسی ها نشان 
داده اند ک��ه رژیم های غذایی با کیفیت باال نه تنها در 
پیش��گیری از دیابت نوع 2 موثر هس��تند، بلکه نقش 
اساسی در مدیریت دیابت بارداری، دیابت نوع 2 و نیز 
کاهش و یا به تأخی��ر انداختن عوارض دیابت دارند. 
متا آنالیزها نشان می دهند که برخی الگوهای رژیمی 
نظیر رژی��م کم کربوهی��درات )کمت��ر از 25 درصد 
ان��رژی از کربوهیدرات(، رژیم با اندیکس گلیس��می 
پایی��ن، رژیم پرپروتئین )بیش��تر از 2۰ درصد انرژی 
از پروتئین( و نی��ز رژیم کم چرب )کمتر از 3۰ درصد 
انرژی از چرب��ی(، رژیم گیاهخ��واری )عدم مصرف 
مناب��ع غذای��ی حیوانی( و رژیم مدیترانه  ای )ش��امل: 
میوه، س��بزیجات، روغ��ن زیتون، حبوب��ات، غالت 
س��بوس دار، ماهی( می توانند در کاهش هموگلوبین 
A1c موثر باش��ند که در ای��ن مطالعات حداقل دوره 

مداخله 12 هفته بوده است.
اما س��وال مهم این اس��ت ک��ه کدامی��ک از این 
رژیم ه��ا می توانند بیش��ترین اثربخش��ی را داش��ته 
باشند. نتایج نشان داده اس��ت که رژیم مدیترانه ای، 
رژی��م کم کربوهیدرات و رژیم با اندیکس گلیس��می 
پایین نس��بت به رژی��م کم چ��رب و همچنین رژیم 
کم کربوهی��درات در مقایس��ه ب��ا رژی��م پرپروتئین 
در کاه��ش هموگلوبین A1c بیش��تر مؤث��ر بوده اند. 
عالوه براین، رژیم مدیترانه ای و نیز رژیم گیاهخواری 
بیش��ترین تأثیر را در کاهش قند خون ناشتا داشتند. 
رژی��م مدیترانه ای ح��اوی مقادیر باالی��ی از میوه ها، 
سبزیجات، فیبر و آنتی اکس��یدان ها است که موجب 

چالشهایکنترل
دیابتبارداری

]دکت�رس�میهاطه�ارینی�کع�زم/متخص��ص تغذی��ه و رژی��م درمانی [

مهمترین فاکتوره�ای خطر برای دیابت 
بارداری:

نمای�ه توده بدن بیش�تر از 30، س�ابقه 
ب�ا وزن 4/5  ماکروزوم�ی  ن�وزاد  تول�د 
کیلوگرم یا باالت�ر در بارداری های قبلی، 
س�ابقه دیابت بارداری، سابقه خانوادگی 
دیابت در بس�تگان درجه اول، س�ن باالی 
40 س�ال در زم�ان ب�ارداری، رژیم غذایی 
نادرس�ت ش�امل دریافت ب�االی چربی ها 
خصوص�اً چربی های اش�باع، چربی های 
ترانس و کلسترول، دریافت باالی قندهای 
س�اده و نی�ز کاهش دریافت س�بزی ها و 
میوه ه�ا و در نهایت عدم فعالیت فیزیکی 

روزانه.
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دانستنی های دیابت

بهبود حساسیت انس��ولین و یا مستقیمًا موجب مهار 
تش��کیل محصوالت حاصل از اس��ترس اکس��یداتیو 
می شوند. همچنین آنها حاوی پلی فنول های رژیمی 
)فالوونوئیدها، فنولیک اس��ید، رزوراترول، لیگنان ها( 
هس��تند که اثرات آنها در کنترل گلیسمی، محافظت 

قلبی، کنترل چربی خون اثبات شده است. 
اص��الح برنامه غذایی یکی از اص��ول اولیه درمان 
اس��ت که با تش��خیص دیابت بارداری بایستی آغاز 
شود. هدف از اصالح برنامه غذایی، تأمین نیاز روزانه 
م��ادر و جنین به ان��رژی و مواد مغ��ذی، وزن گیری 
مطلوب جنین، پیشگیری از تولید کتون و کنترل قند 
خون مادر است. اثرات مطلوب این تغییرات بر کنترل 
قند خ��ون مادر، حداقل بعد از چه��ار هفته از اجرای 
آن قابل مالحظه اس��ت و الزم است این تغییرات تا 
زم��ان زایمان ادامه پیدا کند. در اصالح برنامه غذایی 
به عوامل��ی مانند وزن مادر قبل از ب��ارداری، میزان 
وزن گیری مادر در طی بارداری، رشد جنین، قندخون 
مادر و... بایس��تی توجه نموده و بنا بر شرایط هر فرد 
انجام گی��رد. توصیه ها برای وزن گیری مادران باردار 
مبتال به دیابت بارداری، مش��ابه م��ادران باردار غیر 

مبتال به دیابت بارداری است.
یکی از مهمترین نکات در اصالح برنامه غذایی در 
GDM، عدم حذف وعده های غذایی، مصرف غذا در 
حجم کمتر و تعداد دفعات بیشتر است. زمانی که مادر 
باردار برای مدت طوالنی گرس��نه باشد و یا دریافت 
کال��ری او کاهش یابد، چربی ب��ه عنوان منبع تأمین 
انرژی به مصرف رسیده و سبب تولید کتون می گردد. 
افزایش تولید کتون در بدن مادر می تواند برای جنین 
اثرات مضری داش��ته و حتی سبب کاهش IQ جنین 
شود. توصیه می ش��ود مادران باردار از گرسنگی های 
طوالن��ی مدت اجتناب نموده و روزانه 3 وعده غذای 
اصل��ی و 2 ت��ا 4 میان وع��ده میل نماین��د. مصرف 
میان وع��ده قب��ل از خواب می تواند در پیش��گیری از 

تولید کتون مؤثر باشد.
 16۰۰، GDM حداقل میزان کالری توصیه شده در
تا 18۰۰ کالری در روز بوده و پیش��نهاد می شود 3۰ 

ت��ا 35 درصد کالری از چرب��ی و 2۰ تا 25 درصد آن 
از پروتئین تأمین شود. انجمن دیابت آمریکا دریافت 
45 ت��ا 65 درص��د کالری از کربوهی��درات را توصیه 
می نماید. اگر 45 درصد کالری از کربوهیدرات تأمین 
ش��ود، نیازی ب��ه محدودیت کال��ری دریافتی روزانه 
نیست. نتایج بررسی ها نش��ان داده است که کاهش 
کربوهیدرات دریافتی به 35 تا 45 درصد کالری روزانه 
می تواند س��بب بهبود قند خون مادر، بهبود وضعیت 
مادر و جنین شود. حداقل میزان کربوهیدرات توصیه 
ش��ده در این دوران، روزانه 175 گرم است. عالوه بر 
توجه به میزان کربوهیدرات مصرفی، الزم اس��ت به 
نوع کربوهیدرات و توزی��ع آن در وعده های اصلی و 
میان وعده ها نیز دقت گردد. به همین منظور توصیه 
می شود میزان کربوهیدرات مصرفی در وعده صبحانه 
بیش��تر از 15 تا 3۰ گرم نباش��د. زیرا کربوهیدرات در 
وعده صبحانه به خوبی تحمل نمی شود که دلیل آن 
نیز افزایش میزان هورمون کورتیزول و هورمون رشد 
در ابتدای صبح اس��ت. بنابراین بهتر اس��ت غذاهای 
حاوی پروتئین در وعده صبحانه قرار گیرد. اندیکس 
گلیس��می غذاه��ا و انتخاب مواد غذای��ی با اندیکس 
گلیس��می پائین، از دیگر عوام��ل مؤثر در کنترل قند 
خ��ون در دیابت بارداری اس��ت. عواملی نظیر میزان 
فیب��ر، چربی و فرآیند مواد غذای��ی بر روی اندیکس 
گلیس��می تأثیرگذار هستند. برای مثال، هرچه میزان 
فیبر موجود در غذا باالتر باش��د، اندیکس گلیس��می 
آن م��اده غذایی پایین ت��ر و در مقاب��ل هرچه درجه 
رسیدگی میوه و یا مدت زمان پخت غذا بیشتر باشد، 
اندیکس گلیس��می باالتر خواهد بود. از آنجا که فیبر 
عام��ل تأثیرگذاری بر روی اندیکس گلیس��می مواد 
غذایی اس��ت، مصرف 3۰ گرم فیب��ر در روز توصیه 
می گردد. بهتر است منبع تأمین فیبر روزانه از غالت 

سبوس دار، میوه و سبزیجات باشد.
نتای��ج مطالعات سیس��تماتیک نش��ان داده اند که 
مص��رف غذاهای با اندیکس گلیس��می پائین )55 و 
یا کمتر(، اثرات مطلوبی بر روی وزن گیری مناس��ب 
م��ادر و جنین دارد. در حالی ک��ه غذاهای با اندیکس 

گلیس��می باال می توانند سبب رشد بیش از حد جفت، 
ماکروزومی یا افزایش وزن هنگام تولد نوزاد ش��وند. 
همچنی��ن نتایج این مطالعات حاکی از آن اس��ت که 
غذاهای ب��ا اندیکس گلیس��می پائین س��بب بهبود 
حساسیت به انس��ولین، کاهش انس��ولین مورد نیاز، 
کاهش قند خون ناش��تا و 2 ساعته می شوند؛ اگرچه 
ب��ر هموگلوبی��ن A1c و نیز زمان زایم��ان و احتمال 
س��زارین اثری مش��اهده نش��ده اس��ت. در بعضی از 
مطالع��ات، پیروی از برنام��ه غذایی DASH را برای 

افراد مبتال به دیابت بارداری مناسب می دانند.

نتایج نش��ان داده است پیروی از این برنامه غذایی 
سبب کاهش میزان انسولین مصرفی، احتمال میزان 
س��زارین و کاهش خطر ماکروزومی می گردد. برنامه 
غذایی DASH تأکید بر مصرف بیشتر میوه، سبزی، 
غالت کامل و لبنیات کم چرب دارد و اثرات سودمند 
آن به دلیل اندیکس گلیسمی پائین این برنامه غذایی 
است. بنابراین بر اساس آخرین مطالعات سیستماتیک، 
مصرف غذاهایی با اندیکس گلیس��می پائین بهترین 
و مناس��ب ترین مداخل��ه تغذیه ای اس��ت ک��ه برای 
افراد مبت��ال به GDM توصیه می ش��ود بدون اینکه 
نیاز ب��ه محدودیت کالری یا کربوهی��درات دریافتی 
داشته باش��ند. مصرف غذاهای با اندیکس گلیسمی 
 GDM پائی��ن حتی برای زنان ب��ارداری که مبتال به
نیس��تند نیز مفید اس��ت. نتایج یک مطالعه کوهورت 
آینده نگر که به مدت 1۰ س��ال انجام ش��د نشان داد 
که افزای��ش دریافت مغزها ک��ه در واقع یک غذای 
ب��ا اندیکس گلیس��می پائین هس��تند، می تواند خطر 
ابتال به GDM را تا 27% کاهش داده و س��بب بهبود 
حساسیت به انسولین ش��ود. از طرف دیگر، در میان 
گیاهان دارویی قابل استفاده در طی بارداری، جینجر 
یا زنجبیل گیاهی است که به عنوان ماده کمکی برای 
درمان تهوع بارداری بطور گسترده مورد مطالعه قرار 
گرفته اس��ت و اثر جانبی از آن گزارش نش��ده است. 
خاصیت ضدتهوع زنجبیل ممکن است ناشی از مهار 
رس��پتورهای سروتونین در سیستم گوارش و سیستم 

عصبی مرکزی باشد. 
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روغنهستهانار:معجزهجوانسازی
وسالمتپوستومو

امروزه مص��رف روغن ه��ای حاص��ل از دانه های 
روغن��ی رو ب��ه افزای��ش بوده ک��ه ب��رای مصارف 
گوناگونی از جمله آرایش��ی- بهداشتی مورد استفاده 
قرار می گیرند. تبلیغات گوناگون و گس��ترده ای برای 
این نوع روغن ها انجام ش��ده که حاکی از اثربخشی 
قابل توجه آنها برای سالمت مو و پوست و... می باشد. 
اما نکته بسیار مهمی که بایستی به آن توجه نمود این 
است که روش استخراج روغن بسیار مهم است. زیرا 
نوع روش بکار گرفته ش��ده برای استخراج می تواند 
بر میزان ماده موثره موجود در روغن اثر گذار باش��د. 
جهت اس��تخراج روغن از دانه ها، روش های مختلفی 
وج��ود دارد از جمل��ه دیفیوژن، اس��تخراج با حالل و 
پرس س��رد. می��زان مواد موثره موج��ود در روغن به 
روش دیفیوژن بس��یار کم ب��وده و همچنین احتمال 
باقی ماندن حالل در اس��تخراج روغن با حالل بسیار 
زیاد اس��ت. در بین این روش ها، اس��تخراج روغن با 
پرس س��رد به دلیل عدم بهره گی��ری از دمای باال و 
حالل، کمترین میزان آس��یب ب��ه موادمغذی موجود 
در روغن ها را داش��ته و می��زان ماده مؤثره موجود در 
این نوع روغن باال خواهد بود که طبعا موجب قیمت 
ب��االی محصول می گ��ردد. علیرغم تبلیغ گس��ترده 
درباره سالمت مو و پوست ناشی از روغن ها، بسیاری 
از آنها به دلیل عدم استفاده از روش پرس سرد، طبعا 
کیفی��ت و میزان ماده موثره الزم را نداش��ته و قابل 
اطمینان نیس��تند. روغن دانه انار تهیه ش��ده با روش 
پرس س��رد، کمترین س��میت و بیشترین میزان ماده 
موثره را جهت حصول اث��رات مفید مورد انتظار دارد 

که به شرح آن می پردازیم.
روغن هس��ته انار از جمله روغن های گیاهی مغذی 
اس��ت که نق��ش مهمی در محصوالت آرایش��ی ایفا 
می نمای��د. با توجه به عدم س��میت روغ��ن دانه انار، 
این روغن می تواند مس��تقیما بر روی پوست استفاده 
گردد. 18 درصد از دانه های انار را روغن تشکیل داده 
که غنی از پونیس��یک اس��ید )65%( است. پونیسیک 
اسید، یک اس��یدچرب کنژوگه 18 کربنه بوده که به 
صورت درونزاد از لینولئیک اسید سنتز می شود )حدود 
7%(. از دیگر ایزومرهای لینولئیک اس��ید می توان به 
α-eleostearic acid )C18:3-9cis, 11trans, 13trans( 
catalpic acid )C18:3-9trans,11trans,13cis( و نیز 

اش��اره نم��ود که در مقادی��ر کمت��ری در این روغن 
موجود هس��تند. همچنین، این روغن حاوی ترکیبات 
فیتواس��تروژنی اس��ت ک��ه مش��ابه هورمون ه��ای 
اس��تروئیدی انس��انی بوده و مقادی��ر آن 4/1 تا 6/2 
میلی گرم در هر کیلوگرم از این روغن است و به طور 
عمده بتا-سیتوسترول، کامپسترول و استیگماسترول 

می باش��ند. توکوفرول ها نیز در این روغن یافت شده 
ک��ه عمدت��ٌا آلفا-توکوف��رول )16۰-17۰ میلی گرم 
در 1۰۰ گ��رم روغ��ن( و گاما-توکوف��رول )93-8۰ 
میلی گ��رم در 1۰۰ گ��رم روغن( می باش��ند. از دیگر 
 ن��کات قابل ذکر مش��خص���ات روغن هس��ته انار، 
  HLB )hydrophilic / Lipophilic Balance(
باالی آن بوده که وجود آن در فرموالسیون ها، نقش 
مهمی در پایداری امولسیون ها و لوسیون های روغن 
در آب ایفا می نماید. پروفایل اسیدهای چرب موجود 

در این روغن گیاهی در جدول زیر ارائه شده است.

مقایسهمقادیراسیدهایچربموجوددرروغندانهانار

خواصدرمانیروغندانهانار
اثراتآنتیاکس�یدانیوض�دالتهابی: این اثرات 
ناش��ی از حضور توکوفرول ه��ا و ترکیبات پلی فنولی 
موج��ود در روغن ب��وده که موجب مه��ار آنزیم های 
سیکلواکس��یژناز و لیپواکس��یژناز می گردد. بنابراین، 
ای��ن روغن برای افرادی که از اگزما، پس��وریازیس و 
آفتاب سوختگی رنج می برند بسیار مناسب می باشد. 

اث�راتضدس�رطانی: با توجه به افزایش ش��یوع 
س��رطان پوس��ت در چند ده��ه اخی��ر و نگرانی جهت 
جلوگیری و درمان این نوع سرطان، مطالعات انجام شده 
بر روی روغن هسته انار بیانگر اثرات ضد سرطانی این 

روغن در مدل سرطان پوست در موش می باشد.
ترمیمزخ�م: از جمله اثرات قابل ذکر این روغن، 
فعالیت آن در جهت بهبود ترمیم پوس��ت می باشد. این 
اثر ناش��ی از تحریک کراتینوسیت های پوست بوده که 
تکثیر آنها را افزایش داده و موجب ترمیم پوست و بهبود 
ظاه��ر آن می گردد. بنابراین روغ��ن دانه انار با ضخیم 
کردن اپی درم و افزایش تکثیر سلول های پوستی، تاثیر 

قابل مالحظه ای در پیشگیری از پیری پوست دارد.
تعدی�لچربیپوس�ت: این روغن ب��ا دارا بودن 
اس��یدهای چرب ضروری پوس��ت، تاثیر به سزایی در 
تعدیل پروفایل چربی پوس��ت در پوست های خشک 

و بسیار خشک دارد.
ازبینبردنجوش: روغن هسته انار برای درمان 
جوش بی نظیر است. روغن هسته انار، سرشار از اسید 

لینولئیک است. در پوست های مستعد جوش و دارای 
جوش، اسید لینولئیک در چربی یا سبوم پوست کم تر 
تولید ش��ده و به همین دلیل چربی پوس��ت چسبنده 
شده و منافذ را بس��ته و موجب جوش زدن می شود. 
روغن هس��ته انار، میزان اسید لینولئیک سبوم پوست 
را در پوس��ت های مستعد جوش، پوست های چرب و 
پوس��ت های مختلط تنظیم نم��وده و از همین راه به 
درمان جوش چرکی صورت، درمان سریع جوش زیر 
پوس��تی، درمان جوش سر س��یاه، درمان جوش های 
بزرگ و دیگر انواع جوش  کمک می نماید. همچنین، 
اس��یدهای چرب اش��باع موجود در این روغن اثرات 
آنتی باکتریال داش��ته و به بهبود هرچه سریعتر جوش 
و آکنه کمک نموده و اثرات ضد التهابی آن، قرمزی 
و التهاب آکنه را بهبود بخشیده و مانع از باقی ماندن 
اسکار ناش��ی از آکنه می شود. از سوی دیگر، ویتامین 
ای و اسید استئاریک داخل روغن هسته انار نیز منافذ 
را عمیقا از چربی و آلودگی پاکسازی نموده و پوست 
را ض��د عفون��ی می نماید که ب��ه از بین بردن جوش 

برای همیشه کمک می کند.
تع�ادلهورمونی:روغن انار ب��ه دلیل دارا بودن 
نوعی پیش ساز هورمون اس��تروژن که بسیار سازگار 
با بدن انس��ان می باش��د، تعادل هورمونی در زنان و 
مردان ایجاد نموده و به دلیل وجود همین پیش س��از 

هورمونی، برای بهبود بافت پوست مناسب است.
ارتقایس�المتمو: مناف��ذ فولیکول های مو بر 
اثر شوره س��ر و پوسته  پوسته ش��دن بسته می شود. 
این مس��ئله باعث آسیب رسیدن به فولیکول های مو 
شده و رشد موها را متوقف می کند. روغن هسته انار، 
این پوس��ته ها را از روی موها می زداید و رش��د موها 
را تقویت می کند. اث��رات آنتی باکتریال و ضدالتهابی 
ای��ن روغن موجب ب��روز اثرات ضد خارش پوس��ت 
سر ش��ده و در بیماران مبتال به پسوریازیس و اگزما 
بس��یار کارآمد اس��ت. همچنین، قرمزی، التهاب و... 
را تس��کین می دهد. عالوه براین، ویتامین ث موجود 
در روغ��ن هس��ته انار برای رش��د و س��المت موها 
ضروری می باش��د. ویتامی��ن ث، بافت پیوندی را که 

فولیکول های مو در آن قرار دارند؛ تقویت می نماید.

1. Amri Z, Lazreg�Aref H, Mekni M, El�Gharbi 
S, Dabbaghi O, Mechri B, Hammami M. Oil 
characterization and lipids class composition 
of pomegranate seeds. BioMed research 
international. 2017.
2. Hora JJ, Maydew ER, Lansky EP, Dwivedi C. 
Chemopreventive effects of pomegranate seed 
oil on skin tumor development in CD1 mice. 
Journal of medicinal food. 2003 Oct 1;6(3):157-
61.

] داروس��از   / ملکی�ان فرزان�ه دکت�ر [

آرایشی- بهداشتی
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اگرچه س��الیان دراز باکتری ها به عنوان دش��منان 
انس��ان ش��ناخته ش��ده ول��ی ام��روزه در س��اخت 
داروه��ا، هورمون ه��ا، واکس��ن ها، آنزیم ه��ا و... از 
میکروارگانیس��م ها ب��ه عنوان یک ج��زء اصلی در 
فرآین��د تولی��د اس��تفاده می گ��ردد. در ای��ن میان، 
باکتری ه��ای پروبیوتی��ک ب��ا توانای��ی تغیی��ر فلور 
میکروب��ی روده نقش مهمی در ب��دن ایفا می کنند. 
در س��ال های اخی��ر، تحقیق��ات بس��یاری درب��اره 
پروبیوتیک ه��ا و نق��ش آنه��ا در س��المتی انس��ان 
صورت گرفته که نش��ان دهنده اث��رات مثبت آن ها 
در س��المتی انس��ان اس��ت. بنابرای��ن، کارخانجات 
تولی��د لبنیات اق��دام به اضافه ک��ردن باکتری های 
پروبیوتی��ک به برخی از م��واد لبنی نمودند. از جمله 
کارخانج��ات پیش��گام، کارخان��ه Danone در اروپا 
بود که ش��یر تخمیر ش��ده با باکتری اسید الکتیک 
و همچنی��ن ماس��ت پروبیوتیک را تولی��د نمود که 
مورد اس��تقبال فراوان مصرف کنندگان قرار گرفت. 
با توجه به نتایج حاصله از تحقیقات انجام ش��ده، در 
آینده ممکن اس��ت شاهد اس��تفاده از پروبیوتیک ها 
در تولید س��بزیجات و گوش��ت های تخمیر شده نیز 

باشیم.

تعریفپروبیوتیک
واژه پروبیوتی��ک، کلم��ه یونانی ب��ه معنای "برای 
زندگی" است. پس از آن تعاریف متعدد دیگری ارائه 
ش��د تا اینکه Fuller در س��ال 1985، پروبیوتیک را 
به صورت جدیدی تعریف نمود: “پروبیوتیک، مکمل 
غذایی متشکل از میکروب های زنده است که مصرف 
آن ب��ه دلیل تغییر مطل��وب در توازن میکروبی روده، 
منجر به بروز اثرات مفید در مصرف کننده می ش��ود.” 
س��ازمان بهداش��ت جهان��ی نی��ز پیروبیوتیک ه��ا را 
این گون��ه تعریف می کند: “ترکیباتی هس��تند که اگر 
در مقادیر کافی توزیع شوند، می توانند اثرات مفیدی 

برای سالمت انسان داشته باشند.”

اهمیتاستفادهازمحصوالتپروبیوتیک
روده انسان حاوی بیش از 1۰۰ تریلیون باکتری زنده 
است که همگی آنها با یکدیگر، فلور میکروبی روده یا 
میکروبیوتای روده را تش��کیل می دهند. باکتری های 
روده شامل انواع مفید، مضر و خنثی از نظر سالمتی 
انسان می باش��ند. باکتری های پروبیوتیک، به واسطه 
رش��د و فعالیت خود مانع رش��د و تکثیر باکتری های 
مضر ش��ده و عالوه برآن، با سنتز برخی مواد ضروری 
نظیر ویتامین ها، اس��یدهای آمینه و... نقش مهمی در 
حفظ س��المت ایفا می کنند. در یک فرد س��الم، بین 
باکتری ه��ای مفی��د و مضر روده ت��وازن وجود دارد؛ 
اما عوامل بس��یاری نظیر استفاده از آنتی بیوتیک ها، 
اش��عه درمانی، شیمی درمانی، اس��تفاده از آب کلردار، 
غذاهای حاوی ترکیبات دارویی و اس��تفاده از الکل، 
حساس��یت های غذای��ی، عمل جراحی، آس��یب های 
فیزیکی، اس��ترس های شدید، توکسین های محیطی 
و حساس��یت های ژنتیکی می تواند سبب از بین رفتن 
میکروب ه��ای مفی��د روده ش��ود و از ای��ن طریق با 
غالب ش��دن میکروب های مض��ر در روده، فرد دچار 
بیماری هایی نظیر اس��هال، پوکی استخوان، افزایش 
کلس��ترول خون، کاهش سیس��تم ایمن��ی و... خواهد 
ش��د. بااین حال، اگر باکتری های طبیعی روده به کلی 
از بین رفته باش��د، مصرف مکمل ه��ای پروبیوتیک 
نمی توان��د جایگزین فلور میکروبی روده ش��ود؛ ولی 
تحقیقات نش��ان داده اند چنانچ��ه در اثر مصرف زیاد 
آنتی بیوتیک ه��ا و ی��ا ابتال به عفونت ه��ای مختلف 
می��زان پروبیوتیک های روده تحلیل رفته باش��د، در 
این صورت، مصرف مکمل ه��ای پروبیوتیک کمک 
می کند که فلور طبیعی روده بتواند خود را بازس��ازی 
نماید. مصرف مکمل ه��ای پروبیوتیک موجب ایجاد 
کلونی های مفیدی می ش��ود که می توانند مانند فلور 
طبیعی روده به س��المتی انس��ان کم��ک کرده و در 

عین حال، زمانی را فراهم س��ازد که فلور طبیعی روده 
خود را ترمیم و بازس��ازی کند. س��پس این کلونی ها 
بتدریج توس��ط فلور طبیعی روده که خود را بازسازی 
کرده است، جایگزین خواهد شد. مصرف مکمل های 
پروبیوتی��ک در مواق��ع مختلف نظی��ر بعد از مصرف 
طوالنی م��دت آنتی بیوتیک ها یا ب��ه عنوان درمانی 
برای برخی از ناراحتی های روده توس��ط متخصصین 
تغذیه و یا پزش��کان تجویز می شوند. اگر شرایطی که 
منجر به تحلیل رفتن فلور روده ش��ده ادامه داش��ته 
باشد، اثر مصرف مکمل های پروبیوتیک کوتاه مدت 

خواهد بود.
بدیهی اس��ت تم��ام م��واد غذایی که ب��ه صورت 
روزان��ه مصرف می ش��وند، ح��اوی مقادی��ر متفاوتی 
از میکروارگانیس��م ها هس��تند، اما تقریب��ا هیچ کدام 
از ای��ن غذاه��ا پروبیوتیک نیس��تند. اص��وال غذایی 
به عن��وان پروبیوتیک ش��ناخته می ش��ود که حاوی 

میکروارگانیسم هایی با ویژگی های زیر باشد:
 جزء فلور میکروبی طبیعی روده انسان باشند.

 ب��ه صورت زن��ده و فعال و به تع��داد کافی به 
روده برسند.

 نسبت به اس��ید معده و نمک های صفراوی در 
روده کوچک مقاوم باشند.

 توانایی اتصال به سلول های اپیتلیال روده را در 
رقابت با پاتوژن ها یا عوامل بیماری زا داشته باشند.

 توانای��ی تولید ترکیبات ض��د باکتری های مضر 
نظی��ر تولید اس��ید الکتیک، باکتریوس��ین و غیره را 

داشته باشند.
بااین حال، یکس��ری از غذاه��ا به عنوان پره بیوتیک 
ش��ناخته ش��ده اند. پره بیوتیک ه��ا، ترکیب��ات غذایی 
غی��ر قاب��ل هضم بوده ک��ه منجر به تحریک رش��د 
باکتری ه��ای مفید روده می ش��ود. این ترکیبات قادر 
هس��تند از هضم در قس��مت باالیی دستگاه گوارش 
ف��رار کنند، توس��ط فلور روده برای تولید اس��یدهای 
چ��رب کوتاه زنجیر تخمیر می ش��وند و قادر هس��تند 
که مق��دار باکتری های مفی��د روده را افزایش دهند. 
واژه س��ین بیوتیک نیز به معنای ترکیب سینرژیک از 

پره بیوتیک ها و پروبیوتیک ها است. 
مهمترین منابع پره بیوتیک ش��امل مارچوبه، س��یر، 
کنگرفرنگی، تره فرنگی، پیاز، جو، لوبیا، جوی دوس��ر، 
چاودار، گندم، س��یب، موز، انواع توت، مرکبات، دانه 

سویا، جو کامل. 

میکروارگانیس�مهایم�ورداس�تفادهب�ه
عنوانپروبیوتیک

متداول ترین گونه های مورد استفاده در محصوالت 
پروبیوتی��ک، گ��روه باکتری ه��ای اس��ید الکتی��ک 
 ب��وده ک��ه ش��امل نژاد ه��ای خاص��ی از جنس های
Bifidobacterium می باش��د. الزم ب��ه ذکر اس��ت 
که میکروارگانیس��م های پروبیوتیک بر اساس منشا 
انس��انی، حیوانی و محیطی تقسیم می شوند که فقط 
گونه های دارای منشا انسانی برای تولید محصوالت 

پروبیوتیک برای مصرف انسانی مناسب هستند.

جایگاهپروبیوتیکهادر
دنیایمدرنامروز

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

صنایع غذایی
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اثراتمفیدمحصوالتپروبیوتیک
مص��رف غذاه��ای پروبیوتیک اث��رات مفید زیادی 
برای س��المتی فرد به هم��راه دارند. در ادامه چندین 

اثر مهم آن ها بررسی خواهد شد.
1-جلوگیریازرشدوفعالیتباکتریهایبیماریزا: 
پروبیوتیک ها با استفاده از چندین مکانیسم، مانع رشد 
و فعالیت میکروارگانیس��م های بیماری زا می ش��وند. 
تولید اس��یدهای آلی نظیر اس��ید الکتیک که حاصل 
 PH تخمیر کربوهیدرات ها اس��ت، می تواند با کاهش
روده مانع فعالیت باکتری های مضر ش��ود. همچنین، 
وجود رقابت در بدس��ت آوردن مواد غذایی و توانایی 
اتصال و تش��کیل کولون��ی در روده به همراه تولید و 
ترش��ح  مواد ض��د باکتریایی )باکتریوس��ین( به نحو 
مؤث��ری س��بب جلوگی��ری از اثرات نامطل��وب مواد 

بیماری زا  بر سالمت فرد می شوند.
2-کاهشکلس�ترولخ�ون: ام��روزه بیماری های 
قلبی-عروق��ی ج��زء رایج  ترین دالیل م��رگ و میر 
در جهان و به خصوص کش��ورهای صنعتی اس��ت. 
محص��والت پروبیوتی��ک ک��ه ح��اوی باکتری های 
پروبیوتیک هستند، می توانند به واسطه کاهش جذب 
کلسترول در روده و افزایش دفع آن، سطح کلسترول 

خون را به طور رضایت بخشی کاهش دهند.
3-بهبودهضمالکتوزدرروده: بس��یاری از افراد به 
خص��وص در خاورمیانه هنگامی که ش��یر را مصرف 
می کنن��د، به دلی��ل نداش��تن آنزیم الکت��از در روده، 
در مواجه ش��دن با الکتوز ش��یر دچار اختالالتی در 
عملیات هضم و جذب الکتوز ش��یر می شوند. عالیم 
این س��وء هضم ش��امل دل درد، نفخ و در موارد حاد 
اس��هال می باش��د. باکتری های پروبیوتی��ک با تولید 
آنزی��م الکتاز و مصرف الکتوز ش��یر به عنوان منبع 
ان��رژی خود،  س��بب کاهش قابل توجه مش��کالت 
مرب��وط به این حالت می ش��وند. در واقع مصرف این 
نوع مواد غذایی در بهبود عارضه عدم تحمل الکتوز 

بسیار مؤثر است.
4-جلوگیریوکاهشبیماریهایرودهایوسرطان: 
مصرف غذاهای حاوی باکتری های پروبیوتیک سبب 
کاهش ابتال ب��ه بیماری های ویروس��ی و باکتریایی  
و نیز کاهش سلول های س��رطانی می شود؛ بنابراین 
استفاده از این محصوالت برای افرادی که در معرض 
ابتال به س��رطان خصوصًا س��رطان روده بزرگ قرار 

دارند، بسیار مفید است.
5-تقوی�تسیس�تمدفاعیوایمنیبدن: سیس��تم 
ایمن��ی بدن انس��ان از ط��رق مختلفی س��بب حفظ 
س��المتی ف��رد می ش��ود. باکتری ه��ای پروبیوتیک 

با فعالیت گس��ترده خود در روده )مث��اًل فعالیت های 
فاگوسیتوزی( س��بب تحریکات ناشی از مواد غذایی 
ش��ده، سیستم ایمنی بدن انس��ان را تقویت نموده و 
این سیس��تم را در مقابل پاتوژن ها حمایت می نمایند. 
به نظ��ر می رس��د تقویت سیس��تم ایمن��ی از طریق 
افزایش پالس��ما س��ل های مول��د ایمنوگلوبین A و 
همچنی��ن افزایش و بهب��ود توانای��ی بیگانه خواری 
سلول های ایمنی و نیز افزایش نسبت لنفوسیت های
T و س��لول های )NK )Natural Killer cell انجام 

می شود.
6-تولی�دری�زمغذیها: بدن برای س��المتی خود 
نیاز به مواد مغذی کافی دارد. پروبیوتیک ها از طریق 
سنتز ریزمغذی ها نظیر انواع ویتامین ها )ویتامین های
B و K(، اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب مورد نیاز 
بدن سبب پاس��خگویی به نیازهای اساسی تغذیه ای 

بدن انسان می شوند.
7-کاه�شفش�ارخون: پژوهش ها نش��ان داده اند 
که مصرف مواد لبنی تخمیر ش��ده ب��ا پروبیوتیک ها 

می تواند در کاهش فشارخون نیز موثر باشد. 
8-کاهشش�یوعوتداوماس�هال: به اثبات رسیده 
اس��ت که مصرف مواد غذایی ح��اوی پروبیوتیک یا 
مکمل های پروبیوتیک در مداوای اس��هال های حاد، 
اس��هال های مسافرتی و اس��هال های بعد از مصرف 

آنتی بیوتیک ها مؤثر هستند.
9-کاه�شعفونتتناس�لی: مصرف پروبیوتیک ها 
ابت��ال ب��ه عفونت های تناس��لی در زن��ان را کاهش 

می دهد.
10-افزایشدسترسیبیولوژیکبهیونها 

11-بهب�ودعملک�رددس�تگاهگوارش�یوحرکات
دودیروده

12-تولیداسیدالکتیکموردنیازبدن
13-افزایشماندگاریمحصوالتغذایی

14-تولیدآنتیاکسیدانهاوترکیباتضدسرطان
15-کاهشپوکیاستخوان

فرآوردههایحاویباکتریهایپروبیوتیک
این فرآورده ها به سه گروه کلی تقسیم می شوند: 

فرآوردهه�ایلبن�یح�اویباکت�ریپروبیوتیک:
ف��رآورده ه��ای لبن��ی پروبیوتی��ک به ویژه ماس��ت 
پروبیوتی��ک، رایج تری��ن مواد غذایی هس��تند که به 

عنوان محصوالت پروبیوتیک مصرف می شوند.
فرآوردهه�ایغذای�یغیرلبن�یح�اویباکت�ری
پروبیوتیک: از این گروه می توان به انواع شیرینی های 

پروبیوتیک اشاره کرد. 
مکمله�ایغذای�یح�اویباکت�ریپروبیوتیک:
مکمل های رژیمی حاوی میلیاردها باکتری پروبیوتیک 
هس��تند که با تکنیک های مختلف ب��ه صورت انواع 
مکمل درآمده اند و در داروخانه به صورت قرص، پودر 

و کپسول و... در دسترس همگان هستند.
از می��ان ان��واع محص��والت پروبیوتیک، ماس��ت 
پروبیوتیک رایج ترین شکل مصرف این دسته از مواد 

غذایی است. 

ماستپروبیوتیک
ماست پروبیوتیک به لحاظ ظاهری شبیه به ماست 
معمولی اس��ت، اما هر گ��رم از آن حداقل دارای 1۰ 
گ��رم باکت��ری پروبیوتیک زنده غی��ر از باکتری های 
بولگاریس و ترموفیلوس موجود در ماس��ت معمولی 
اس��ت. می توان این ماس��ت را به شکل طعم دار مثاًل 
ماس��ت میوه ای تهیه کرد. ویژگی این ماست از نظر 
طع��م، بو باف��ت، رن��گ، آب انداختگ��ی و... تفاوت 
معنی داری با ماس��ت معمولی ندارد. از نظر تغذیه ای، 
مصرف آن سبب پاس��خگویی به نیازهای اسیدهای 
آمین��ه و اس��یدهای چرب ض��روری م��ورد نیاز بدن 
می شود. ضمنًا فعالیت باکتری های پروبیوتیک سبب 
افزایش دسترس��ی بیولوژیک بدن به یون ها شده که 
از ای��ن طریق کلس��یم، آهن، منیزیم، مس، س��دیم 
و... بهت��ر جذب می ش��وند. این ماس��ت از نظر انواع 
ویتامین ها مانند ویتامین A ، C، ریبوفالوین، تیامین، 
بیوتین، اس��یدفولیک، توکوفرول و... بسیار غنی تر از 

ماست معمولی است.
این ماس��ت در کشورهای دیگر به نام های مختلف 
 دیگ��ری خوان��ده می ش��ود. مث��اًل در آلم��ان به آن

Bioghurt می گویند.
آمری��کا و ژاپ��ن و پ��س از آن کش��ورهای اروپایی 
بیش��ترین تولید محصوالت پروبیوتی��ک را دارند. در 
چند س��ال اخیر، ژاپن به تولی��د و مصرف محصوالت 
پروبیوتیک اهمیت زیادی داده و استانداردهای خاص 
این محصوالت را تدوین کرده است. با توجه به فواید 
بی ش��مار آن بر س��المت افراد و با افزایش روزافزون 
مصرف انواع مختلف مواد غذایی مخاطره آمیزی که در 
دسترس همگان قرار گرفته است، مصرف فرآورده های 
پروبیوتیک یک جزء جدایی ناپذیر رژیم غذایی جوامع 
پیش��رفته ش��ده اس��ت. بنابراین ضروری اس��ت که 
دانش پژوه��ان و متخصصان عل��وم و صنایع غذایی و 
نیز علوم تغذیه با درک اهمیت موضوع، سعی در رواج 
مصرف محصوالت پروبیوتیک و ارائه اطالعات مفید 
و تش��ویقی در این زمینه به م��ردم کنند تا با مصرف 
فرآورده های پروبیوتیک سبب بهبود و شاهد اثر مثبت 

آن بر سالمتی تمام افراد جامعه باشیم. 

صنایع غذایی
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با توجه به بهبود س��المت ناشی از رژیم گیاهخواری 
نظیر کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی- عروقی، 
دیابت و برخی س��رطان ها، طرف��داران این رژیم رو به 
افزایش است. بااین حال، مصرف غذاهای فرآوری شده 
حاوی مقادیر باالی کالری، قند، چربی و سدیم در برخی 
از گیاهخواران زیاد بوده و ممکن اس��ت به اندازه کافی 
میوه، سبزیجات، غالت س��بوس دار و غذاهای غنی از 
کلس��یم مصرف نگردد. درحالیکه ب��ا یک برنامه ریزی 
صحیح، رژیم گیاهخواری می  تواند نیازهای افراد در هر 
سنی از جمله کودکان، نوجوانان، زنان باردار یا شیرده را 
تأمین نماید. نکته مهم این اس��ت که افرادی که از این 
نوع رژیم ها پیروی می کنند، بایستی به نیازهای غذایی 
خودآگاه بوده تا بتوانند رژیم غذایی مناس��بی که بتواند 

همه نیازهایشان را تأمین کند، انتخاب نمایند.

انواعرژیمهایگیاهخواری
رژیمه�ایگیاهخواریوگان)Vegan(: گوشت، 
مرغ، ماه��ی، تخم م��رغ، لبنیات و تمام��ی غذاهای 

حاوی این محصوالت کاماًل حذف می گردد.
 :)Lacto-vegetarian(رژیمهایگیاهخواریالکتو
گوش��ت، ماهی، مرغ، تخم مرغ و نیز غذاهایی حاوی 
آنها حذف ش��ده اما محصوالت لبنی نظیر شیر، پنیر، 

ماست و کره می تواند مصرف گردد.
 :)Ovo-vegetarian(رژیمهایگیاهخواریاوو 
این نوع رژیم ها فاقد گوشت، مرغ، غذاهای دریایی و 

لبنیات بوده اما مصرف تخم مرغ مجاز است.
 :)Lacto-ovo(رژیمهایگیاهخواریالکتو-اوو
ای��ن نوع رژیم ها فاقد گوش��ت، ماهی و مرغ بوده اما 

مصرف محصوالت لبنی و تخم مرغ مجاز است.
 :)Pescatarian(رژیمهایگیاهخواریپسکاتارین
در این نوع رژیم ها، گوشت، مرغ، لبنیات و تخم مرغ 

حذف گردیده اما ماهی می تواند استفاده گردد.
برخی از اف��راد نیز ممکن اس��ت از یک نوع رژیم 
نس��بتا گیاهخواری پیروی نمایند که به آن یک رژیم 
flexitarian نی��ز گفته ش��ده که عمدت��ًا دریافت از 
غذاهای گیاهی اس��ت اما در مقادیر جزئی از گوشت، 

لبنیات، تخم مرغ و مرغ نیز استفاده می شود.
نکت��ه قابل توجه این اس��ت ک��ه در افرادی که از 

رژیم ه��ای گیاهخ��واری پیروی می کنن��د، توجه به 
تأمین مواد مغذی مورد نیاز بدن بسیار ضروری است 
ک��ه ممکن اس��ت تأمین این مواد با مش��کل مواجه 

گردد. در ادامه به شرح آن ها می پردازیم: 

Dکلسیموویتامین
اگرچه ش��یر و لبنی��ات باالترین میزان کلس��یم را 
دارند اما س��بزیجات سبزتیره نظیر شلغم، کلم و کلم 
بروکلی نی��ز منابع گیاهی خوبی از کلس��یم بوده که 
بایس��تی به مقدار کافی در رژیم گیاهخواری مصرف 
گردد. محصوالت غنی شده با کلسیم نظیر آب میوه، 
غالت، شیرس��ویا، ماست سویا و توفو نیز گزینه های 

مناسبی هستند.
ویتامی��ن D نی��ز در جگ��ر، زرده تخم مرغ و ماهی 
بوده اما به ش��یرگاو، برخی شیر سویاها و گاهًا غالت 
و مارگارین نیز اضافه می ش��ود. بنابراین الزم اس��ت 
برچسب های موادغذایی حتمًا بررسی گردد. اگر افراد 
 D به اندازه کافی از غذاهایی که منابع مهم ویتامین
هستند استفاده نکرده و در معرض نور آفتاب نباشند، 

ممکن است مکمل این ویتامین مورد نیاز باشد.

B12ویتامین
این ویتامین تقریبًا به طور انحصاری در محصوالت 
حیوانی یافت می ش��ود؛ بنابراین دریافت مقدار کافی 
B12 در رژیم غذای��ی وگان دش��وار اس��ت. کمب��ود 
ویتامین B12 ممکن است در گیاهخواران تشخیص 
داده نش��ود. این امر به این دلیل است که رژیم وگان 
سرش��ار از ویتامین��ی به نام فوالت اس��ت که ممکن 
 B12 است تا بروز مشکالت ش��دید، کمبود ویتامین
را برط��رف کند. بنابراین در گیاهخواران مهم اس��ت 
که مکمل های ویتامین، غالت غنی شده از ویتامین 

B12 را در رژیم غذایی شان مصرف نمایند.

پروتئین
تخم م��رغ و فرآورده ه��ای لبن��ی مناب��ع خوبی از 
پروتئی��ن بوده و ب��رای رفع نیازه��ای آن، لزومی به 
خوردن مقادیر زیادی نیس��ت. منابع گیاهی پروتئین 
ش��امل محصوالت س��ویا، حبوبات، آجیل، دانه ها و 

غالت کامل می باشد.

اسیدهایچربامگا3
ماه��ی و تخم مرغ، مناب��ع مهم اس��یدهای چرب 
امگا3 می باش��ند. روغن کلزا، سویا، گردو، دانه کتان 
و س��ویا نیز منابع گیاهی خوبی برای این اس��یدهای 
چرب ضروری هس��تند. بااین حال، از آنجا که تبدیل 
ام��گا3 گیاهی مبتنی بر گیاه به انواع مورد اس��تفاده 
انسان ها ناکافی اس��ت، ممکن است افراد گیاهخوار 
به محصوالت غنی ش��ده با امگا3 یا مکمل های آنها 

نیاز داشته باشند.

آهنوروی
در بین گیاهان، لوبیا و نخود فرنگی خشک، عدس، 
غ��الت غنی ش��ده، غالت س��بوس دار، س��بزیجات 
برگ س��بز تیره و نیز میوه خشک شده منابع خوبی از 
آهن هستند. از آنجا که آهن به آسانی از منابع گیاهی 
جذب نمی ش��ود، میزان مصرف آهن مورد نیاز برای 
گیاهخواران تقریبًا دو برابر بیشتر از افراد غیرگیاهخوار 
اس��ت. برای کمک به جذب آهن، بایس��تی همزمان 
غذاه��ای سرش��ار از ویتامین ث نظیر ت��وت فرنگی، 
مرکبات، گوجه فرنگی، کلم، فلفل دلمه ای، لیموترش 

و کلم بروکلی مصرف شود.
همانند آهن، روی به آس��انی از محصوالت گیاهی 
ج��ذب نمی ش��ود؛ زی��را عمده تری��ن مناب��ع روی از 
محصوالت حیوانی اس��ت. اگر منابع لبنیات مصرف 
می ش��ود، پنیر گزینه خوبی است. منابع گیاهی روی 
نیز ش��امل غالت کامل، محصوالت سویا، حبوبات، 

آجیل و جوانه گندم است. 

ید
ممکن است گیاهخواران به اندازه کافی ید دریافت 
نکنن��د و در معرض کمب��ود و احتمااًل حتی گواتر نیز 
قرار بگیرند. غذاهایی نظیر سویا، کلم ها و سیب زمینی 
ش��یرین ممکن اس��ت باعث ایجاد گواتر شوند. زیرا 
ح��اوی مواد گوات��روژن بوده که با ج��ذب ید تداخل 
دارند. بااین حال، فقط یک چهارم قاش��ق چایخوری 
نمک یددار می تواند نیاز روزانه به ید را تأمین نماید.

کولین
اخیراً محققان در بررس��ی های خود اعالم داشته اند 
که مص��رف رژیم ه��ای غذایی گیاه مح��ور می تواند 
س��المت مغز را تهدید کند. زی��را »کولین« ترکیب 
مغذی اس��ت ک��ه در رژیم های گیاه��ی وجود ندارد. 
کولی��ن همانند اس��یدهای چرب امگا3 ب��رای بدن 
ضروری اس��ت؛ زی��را به میزان کافی در ب��دن تولید 
نمی شود. کولین در جنبه های متعدد متابولیسم نظیر 
ترکیب انتقال دهنده های عصبی، س��اختار س��لولی و 
متیالس��یون ضروری اس��ت. کمبود کولی��ن با خطر 
ابتال به بیماری کبدی، نارس��ایی عملکرد شناختی و 
حتی اختالالت عصب شناختی مرتبط است. این ماده 
مغذی در رش��د مطلوب مغز به ویژه در دوران جنینی 
کلیدی می باشد. تخم مرغ، لبنیات، ماهی و مرغ منابع 
اصلی این ماده مغذی به حس��اب می آیند. خش��کبار، 
حبوبات و سبزیجاتی از قبیل بروکلی حاوی کمترین 
میزان کولین هستند. بااین حال تحقیقات بیشتری در 

این زمینه بایستی صورت گیرد. 

]دکترخدیجهمیرزایی/متخصص تغذیه و رژیم درمانی، دانشیار دانشکده تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران[

همهچیزدربارهرژیمگیاهخواری
بهداشت- سالمت
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سویا، منبع خوبی از پروتئین، ویتامین، امالح )آهن، 
کلس��یم و روی(، فیبر، چربی های چند  غیراش��باع و 
مقادیر قابل توجهی آلفالینولنیک اسید یا چربی امگا3 
اس��ت. لوبیای س��ویا عضوی از خانواده لوبیا بوده که 
غنی از ایزوفالوون ها، فیتوس��ترول ها، لسیتین، فیبر 
محلول، پلی س��اکاریدها و س��اپونین ها می باش��د که 
هرکدام دارای اثرات مثبتی روی س��المت هس��تند. 
به عنوان مثال، لسیتین سویا و ساپونین های آن دارای 
نقش در متابولیس��م لیپید می باشند؛ فیتوسترول ها و 
اس��ید چرب امگا6 موجود در س��ویا )لینولئیک اسید( 
دارای اث��رات کاهش دهندگی کلس��ترول بوده و نیز 
فیبر سویا موجب بهبود کاهش وزن می گردد. کیفیت 
پروتئین لوبیای سویا، یکی از اصلی ترین دالیل برای 
مص��رف س��ویا و غذاهای حاوی س��ویا در بین رژیم 
گیاهخواران اس��ت. در میان خانواده حبوبات، لوبیای 
سویا باالترین پروتئین را داشته ولی کربوهیدرات آن 

در مقایسه با سایر حبوبات کمتر است. 

دو ن��وع از ترکیب��ات س��ویا ک��ه مس��ئول اثرات 
مثبت س��ویا برای س��المت هس��تند، پروتئین سویا 
ایزوفالوون ه��ا  آن می باش��ند.  ایزوفالوون ه��ای  و 
یا ترکیبات فعال س��ویا شامل جنس��تئین، دایزئین و 
گلی س��یتئین بوده که همگی س��اختار مش��ابه 17بتا 
استرادیول داشته و می توانند به رسپتورهای استروژن 
متصل ش��وند. رس��پتورهای اس��تروژن دو فرم دارد: 
آلف��ا و بتا که در بافت های مختلف توزیع ش��ده و در 
تمایل باند شدنش��ان به ایزوفالوون ها متغیر هستند. 
تمایل رس��پتورهای اس��تروژن ب��ه ایزوفالوون های 
س��ویا، 1۰۰ تا 1۰۰۰ برابر کمتر از اس��تروژن است. 
در میان ایزوفالوون ها، جنس��تئین باالترین تمایل را 
به رس��پتور بتا نس��بت به آلفا )3۰ ت��ا 2۰ برابر( دارد. 
بااین ح��ال، غلظت ایزوفالوون ها در پالس��ما 1۰۰۰ 
برابر بیشتر از استروژن درون بدن می باشد. بنابراین، 
ایزوفالوون ه��ا می توانند هم رفتارهای اس��تروژنیک 
و هم آنتی اس��تروژنیک بر اس��اس میزان استرادیول 
اندوژنز و نیز تعداد و نوع رسپتورهای استروژن اعمال 
نمایند. به عنوان مث��ال، ایزوفالوون ها در غلظت کم 
استروژن دارای اثرات شبیه استروژن هستند. الزم به 
ذکر اس��ت که غلظت ایزوفالوون ها در سویا به نوع 

لوبیای س��ویا، اقلیم و ناحیه کش��ت آن بستگی دارد. 
لیگنان ها نیز گروهی از فیتواس��تروژن های در لوبیای 
سویا می باشند. باکتری های روده، لیگنان های گیاهی 
را به انترولیگنان تبدیل کرده که به طور موثری جذب 
می شود. دریافت فیتواستروژن ها از جمله لیگنان ها، با 
کاهش خط��ر بیماری قلبی- عروقی مرتبط اس��ت. 
همچنین، ممکن اس��ت اثرات ضد سرطانی را توسط 

اثر متقابل با رسپتور استروژن اعمال نمایند.
از طرف��ی دیگر، تخمیر فرایندی اس��ت که به طور 
رایج برای تولید انواع مختلف محصوالت سویا )پنیر 
سویا( مورد اس��تفاده قرار گرفته و می تواند کیفیت و 
خواص فیزیکوش��یمیایی و حسی محصوالت سویا را 
بهبود بخش��د. فرایند تخمیر می توان��د موجب بهبود 
کیفیت لوبیای س��ویا نظیر افزایش قابلیت هضم شده 
و نیز محتوای م��واد مغذی، ایزوفالوون ها و ظرفیت 

آنتی اکسیدانی آن را افزایش دهد.

در ادامه به شرح اثرات مفید سویا اشاره خواهد شد: 
س�المتاس�تخوان: محص��والت س��ویا تأثیر 
قابل توجهی روی سالمت استخوان و بهبود استئوپرز 
یا پوکی اس��تخوان داش��ته و محققان دریافته اند که 
این اثر ممکن اس��ت ناشی از فعالیت شبیه استروژن 
ایزوفالوون ه��ای موج��ود در آن و یا میزان کلس��یم 
آن باش��د. ایزوفالوون ه��ای س��ویا می توانند موجب 
محافظت استخوان در برابر شکستگی استخوان لگن 
ش��وند. افزایش در دانسیته امالح استخوان و کاهش 
مارکرهای بازجذب اس��تخوان توسط ایزوفالوون ها، 
بس��تگی ب��ه ن��وع، دوز و م��دت زم��ان مداخل��ه با 
ایزوفالوون ها دارد. جنس��تئین نیز می تواند بازجذب 
استخوان را توس��ط کاهش استئوکالست ها به تاخیر 
بیاندازد. همچنین، لوبیای س��ویا می تواند به واس��طه 
افزایش استئوکلس��ین )مارکر تش��کیل اس��تخوان(، 
رونویس��ی فاکتور رش��د شبیه انس��ولین، در افزایش 

تشکیل استخوان اثر قابل توجهی داشته باشد.
در  یائس�گی:  از ناش�ی گرگرفتگ�ی کاه�ش 
ط��ی یائس��گی، ترش��ح هورم��ون FSH افزایش و 
هورمون های استروژن و پروژسترون کاهش یافته و 
باعث تغیی��رات مختلفی از جمله گرگرفتگی، آتروفی 
ژنیتال، استئوپروز و مشکالت قلبی-عروقی در زنان 
یائس��ه می گردد. عالمت کالس��یک ناشی از کمبود 
اس��تروژن در یائسگی، گرگرفتگی است. این عالمت 
بصورت دوره های راجعه و موقت برافروختگی، تعریق 
و احساس گرما بروز می کند که غالبًا ب�ا طپش قلب، 
احساس اضطراب و برخی اوقات لرز همراه می باشد. 
مطالعات نش��ان داده ان��د ک��ه ایزوفالوون ها موجب 
بهبود عالئم منوپز نظیر گرگرفتگی در زنان میانسال 

می ش��وند. بروز گرگرفتگی در زنان آسیایی 18 تا 25 
درصد، در زن��ان افریقائی- امریکایی 53 درصد و در 
زنان قفقازی 7۰ تا 85 درصد اس��ت که نشان دهنده 
دریاف��ت باالی س��ویا در رژیم آس��یایی اس��ت. در 
محیط  های با اس��تروژن کم، ایزوفالوون های س��ویا 
فعالیت استروژنیک بالقوه نشان می دهند؛ زیرا رقابت 
کم اس��ت. بنابراین در زنان یائسه، ایزووفالوون های 
سویا می توانند در بهبود گرگرفتگی ناشی از یائسگی 
موثر باش��ند. به عن��وان یک ایزوفالوون، جنس��تئین 
ممکن اس��ت اثرات وابس��ته به دوز- زم��ان را روی 

تعداد دفعات گرگرفتگی نشان دهد.

کنترلچربیخون: محصوالت س��ویا در کاهش 
میزان چربی خون در اف��راد هایپرلیپیدمیک یا دارای 
چربی خ��ون باال مؤثر می باش��ند. یک��ی از ترکیبات 
یافت شده در سویا، استرول ها هستند. فیتواسترول ها 
یا اس��ترول های گیاهی، س��اختار ش��یمیایی ش��بیه 
به کلس��ترول حیوانی داش��ته ک��ه فراوان ترین آنها 
سیتوسترول، کمپسترول و استیگماسترول می باشند. 
در مقایسه با جذب کلس��ترول، فیتوسترول ها جذب 
ضعیفی داش��ته و اث��رات پایین آورندگی کلس��ترول 
توس��ط آنها در مطالعات مختلف نش��ان داده ش��ده 
است. فیتوسترول ها موجب رقابت با جذب کلسترول 
در روده، مهار جذب روده ای کلسترول )%5۰-%3۰(، 
تنظیم بیان ژن های کدکننده انتقال دهنده کلسترول 
و نی��ز افزایش برداش��ت کلس��ترول از بدن توس��ط 
مس��یر دفع روده ای کلسترول می ش��وند. همچنین، 
فیتوسترول ها به واس��طه کاهش چربی خون و بهبود 
عملک��رد اندوتلیال، موجب بهبود س��المت سیس��تم 
قلبی- عروقی و س��المت قلب می گردند. بر اس��اس 
نتای��ج متاآنالیزه��ای ص��ورت گرفته، هی��چ اثری از 
دریافت فیتوسترول بر روی کاهش میزان ویتامین د، 
رتینول و توکوفرول نش��ان داده نشده و تنها کاهش 
در میزان بتا و آلفا کاروتنوئید مش��اهده ش��ده است. 
نکته جالب توجه این اس��ت ک��ه مهار جذب روده ای 
کلسترول توس��ط فیتوسترول های گیاهی، به سرعت 
-LDL اتفاق افتاده و اثر کاهش دهندگی کلسترول و

کلسترول توسط فیتوس��ترول ها معمواًل 2 تا 3 هفته 

] رژیم د رمان��ی  و  تغذی��ه  متخص��ص   / نیکع�زم اطه�اری س�میه دکت�ر [

اثراتسویا:ازمزایاتامعایب
بهداشت- سالمت



فصلنامممه داخلممی مجموعممه رشکت هممای شمماری  |  شمماره 2  |  پایی����ز 161398

پس از دریافت مش��اهده می گردد. لیپیدهای س��ویا 
نظیر لس��یتین نیز می توانند اث��رات کاهش دهندگی 
کلسترول را به واسطه مهار جذب روده ای کلسترول و 

بهبود دفع کلسترول صفرا بالقوه نمایند.
کنت�رلقندخ�ون: ایزوفالوون های  س��ویا و نیز 
پروتئین س��ویا می توانند اثرات مفیدی در کنترل قند 
خ��ون افراد مبتال به دیابت داش��ته باش��ند. پروتئین 
گیاهی نظیر سویا دارای اسیدآمینه ال-آرژینین بوده 
که باعث بهبود حساسیت انسولین می گردد. همچنین 
ایزوفالوون ه��ای س��ویا نق��ش موث��ری در کاهش 
مقاومت انس��ولین و نیز بهبود کنترل قندخون دارند. 
ترکیبات فنولیک در لوبیای سویا، فعالیت آلفاآمیالز و 
آلفاگلوکوزیداز را مهار کرده و در تنظیم قندخون بعد 
از غذا اثر دارند. بر اس��اس نتایج حاصل از مطالعات، 
اثربخشی خود لوبیای سویا نسبت به تک تک اجزای 
آن برای کنترل قندخون بیش��تر اس��ت. همچنین بر 
اس��اس مطالعات اپیدمیولوژیک، دریافت محصوالت 

سویا با کاهش خطر ابتال به دیابت مرتبط است.

کنت�رلفش�ارخون: بر اس��اس مطالعات صورت 
گرفته، مصرف پروتئین س��ویا بیشتر از 25 گرم در روز 
با کاهش قابل توجه در فش��ارخون زنان یائسه مرتبط 
اس��ت. مطالعات نشان داده اند که کاهش فشارخون به 
طور قابل توجهی با ایزوفالون های سویا مرتبط است. 
به نظر می رس��د که س��ویا و ترکیبات آن توس��ط اثر 
روی انبس��اط و شل شدن عروق و نیز مهار آنزیم های 
کلیدی درگیر در تنظیم فشارخون می توانند فشارخون 
را کاه��ش دهند. بااین حال بر اس��اس نتایج حاصله از 
مطالعات، اثر کاهش فشارخون توسط ایزوفالوون های 
سویا در افراد مبتال به فشار خون باال نسبت به افراد با 
فشارخون نرمال بیشتر و قابل توجه تر است. همچنین، 
لوبیای س��ویا حاوی اس��یدآمینه ال-آرژینی��ن بوده و 
بنابراین دریافت س��ویا و غذاه��ای حاوی آن می تواند 
نسبت اسیدآمینه آرژینین به لیزین را افزایش داده و از 

این طریق در کاهش فشارخون موثر باشد.
بهبودنارساییمزمنکلیوی: نوع پروتئین مصرف 
شده در بیماران کلیوی، تغییرات در مارکرهای مرتبط 
با عملکرد کلیه را در نارسایی مزمن کلیه تحت تاثیر 
ق��رار می دهد. نتای��ج مطالعات، حاک��ی از اثر مثبت 
پروتئین س��ویا در عملکرد کلی��وی بیماران مبتال به 

نفروپاتی دیابت بوده که پروتئین سویا موجب کاهش 
نیت��روژن اوره ادرار، می��زان دفع پروتئین، س��دیم و 
فس��فر سرم می گردد. دریافت پروتئین سویا، وضعیت 
تغذی��ه ای را در بیم��اران دیالی��زی حفظ ک��رده و با 
کاهش مرگ ومیر در بیماران مبتال به نارسایی مزمن 

کلیه مرتبط است.
خاصی�تآنتیاکس�یدانی: ایزوفالوون های سویا 
دارای اث��رات آنتی اکس��یدانی هس��تند؛ ب��رای مثال 
رادیکال ه��ای آزاد را خصوص��ا در بیم��اران مبتال به 
دیابت برداش��ت می کنند. همچنین ممکن است بیان 
پروتئین های آنتی اکس��یدان نظی��ر متالوتیونین را نیز 
افزایش دهند. جنس��تئین موجود در سویا نیز فعالیت 
آنتی اکس��یدان مانند کات��االز، گلوتاتیون  آنزیم های 
پراکسیداز و سوپراکسید دسموتاز را افزایش می دهد. 
ظرفیت آنتی اکس��یدانی ایزوفالوون ها با ویتامین ای 

قابل مقایسه است.
محافظتقلب: مطالعات نش��ان داده اس��ت که 
دریافت س��ویا با کاهش قابل توجه خطر بیماری های 

قلبی- عروقی مرتبط است. پروتئین سویا و همچنین 
جنستئین س��ویا دارای اثر ضدالتهابی بوده و بواسطه 
محافظ��ت در برابر آس��یب اندوتلی��ال، کاهش تولید 
س��یتوکین های التهاب��ی و گونه های آزاد اکس��یژن 
می توانند در کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی-

عروقی و نیز کاهش پیش��رفت آترواس��کلروز در فاز 
پیش بالینی موثر باشند.

خاصیتضدسرطانی: ایزوفالوون ها و جنستئین 
س��ویا دارای اثرات ضد س��رطانی نظیر کاهش خطر 
سرطان سینه، پروستات و... می باشند. اما از آنجاییکه 
ایزوفالوون ها دارای اثرات استروژنیک نیز می باشند، 
در افراد مبتال به سرطان وابسته به هورمون، مصرف 
سویا می تواند رشد سلول های سرطانی آنها را تحریک 
نموده و بنابراین از مصرف س��ویا و فرآورده های آن 

بایستی اجتناب نمایند.

معایبمصرفسویا
اث�ررویعملک�ردتیروئی�د: نگرانی هایی درباره 
اث��رات مض��ر س��ویا روی عملکرد تیروئی��د در افراد 
مس��تعد به دلیل تداخل با جذب سیستمیک هورمون 
تیروئی��د وج��ود دارد. ایزوفالون ه��ا، فعالی��ت آنزیم 

تیروئی��د پروکس��یداز را ک��ه در س��نتز هورمون های 
تیروئی��دی ت��ری یدوتیروزین و تیروکس��ین درگیر 
اس��ت، مهار می نماین��د. برخی مطالعات نیز نش��ان 
داده اند که مصرف س��ویا با اخت��الالت تیروئید نظیر 
هیپوتیروئیدیس��م، گواتر و بیماری خودایمنی تیروئید 
مرتبط اس��ت. متاآنالیزها نیز نش��ان داده اند که تغییر 
قابل توجه��ی در TSH به دنبال مص��رف پروتئین و 
ایزوفالوون های س��ویا بدون هیچ اث��ر قابل توجه در 
T3 و T4 وج��ود دارد که نش��ان دهنده اثرات زیانبار 
سویا روی عملکرد تیروئید می باشد. بنابراین در افراد 
دارای مش��کالت تیروئی��دی توصیه می ش��ود که از 

مصرف مقادیر باالی سویا اجتناب نمایند.

اخت�اللهورمونهایجنس�ی: اخت��الل هورمون 
جنسی و عقیمی مرتبط با مصرف غذاهای حاوی سویا 
با آنچه که در جمعیت های بزرگ مصرف کننده س��ویا 
مشاهده ش��ده در تناقض می باش��ند. اولین بار در سال 
194۰، ارتب��اط بین مصرف س��ویا و نقص تولید مثل و 
اختالل غدد اندوکرین به دنبال مصرف ایزوفالوون های 
ش��بدر قرمز در میش ها مش��اهده ش��د ک��ه منجر به 
ناباروری تحت عنوان سندرم clover گردید. همچنین، 
ایجاد مش��کالت خونری��زی و مش��کالت عقیمی در 
یوزپلنگ ها در ارتباط با ایزوفالوون های س��ویا در سال 
1987مش��اهده گردید. این اثرات منفی ممکن است با 
اثرات آنتی استروژنیک ایزوفالوون ها مرتبط باشد که به 

عنوان مخرب های اندوکرین عمل می نمایند.
اخت��الل اندکی نی��ز در سیس��تم تولیدمث��ل نظیر 
نقص عملکرد ارکتایل، کاهش لیبیدو مش��اهده ش��د 
که با دریافت خیلی ب��االی ایزوفالوون ها مرتبط بود. 
بااین حال، اطالعات قابل دسترس درباره اثرات منفی 
سویا بسیار جزئی بوده و یا نتایج بدون اثر منفی را روی 
سالمت جنسی آشکار می نمایند. همچنین در مطالعات 
مقطع��ی، دریافت غذاهای س��ویا به طور معکوس��ی 
ب��ا غلظت اس��پرم در 99 مرد علیرغم ع��دم تغییر در 
پارامتره��ای کیفی��ت اس��پرم مرتبط ب��ود. در مقابل، 
شمارش اسپرم و حرکت اسپرم ارتباط مثبتی با دریافت 
ایزوفالوون ها نش��ان داد. اکثریت اطالعات درباره اثر 
متقابل مصرف س��ویا با هورمون جنسی، از مطالعات 
حیوانی حاصل شده اس��ت و بسیاری از این مطالعات 
حیوانی را نمی توان به انسان ها تعمیم داد. برای مثال، 
میمون ها در متابولیسم ایزوفالوون ها متفاوت هستند. 
بنابراین در زمینه اثرات دریافت ایزوفالوون ها و س��ویا 
بر روی عملکرد غدد جنسی بایستی مطالعات انسانی 

کامل تر و بیشتری صورت گیرد.

بهداشت- سالمت


