طــی یکســال اخیــر با شــیوع همهگیــری کووید ،19-در راســتای مهمترین هدف ســوپرابیون که ســامت جامعه ایرانی اســت
بــرآن شــدیم بــا تــاش بــر تولیــد محصوالت بــا کیفیت ،ضمــن حضور پررنگتر از گذشــته «مکمل ســامتی شــما» باشــیم.
باتوجــه بــه شــرایط خــاص کنونــی کــه مراجعــه بیمــاران بــه مراکــز درمانــی بــه دلیــل تــرس از انتشــار ویــروس کرونــا
محــدود شــده اســت ،اطالعرســانی از طریــق فضــای مجــازی و تقویــت کانالهــای ارتباطــی بــا شــما مخاطبیــن عزیــز جــزو
الویتهــای اصلــی مــا قــرار گرفــت.
خبرنامــه حاضــر در کنــار ســایر کانالهــای ارتباطــی ماننــد وبســایت ( ،)Suprabion.irصفحــات اطــاع رســانی در فضای
مجــازی ماننــد  Instagram ، Facebook، Aparat ، YouTube، Pinterestو ســایر شــبکههای اجتماعــی جهــت
اطــاع رســانی بــه شــما مخاطبیــن عزیــز از ایــن پــس بــه صــورت دوره ای منتشــر خواهــد شــد.
امیدواریــم بــا دریافــت رهنمودهــا و بازخــورد شــما عزیــزان بتوانیــم بــر غنــای محتــوای ارائــه شــده در انجــام مأموریــت
اطالعرســانی خویــش بیافزاییــم.
دکتر محمدرضا جعفرزاده
مدیر عامل شرکت اکسون فارمد

دکتر مستانه تابش
دکترای تخصصی تغذیه و فیزیولوژی ورزشی
عضو فدراسیون بین المللی جراحی چاقی ()IFSO

جراحی چاقی و دستورالعمل مرصف مکمل

نزدیــک بــه یــک ســوم
جمعیــت دنیــا در ســنین
مختلــف در معــرض چاقــی
قــرار دارنــد و جراحــی چاقــی
یکــی از روشهــای درمانــی
مؤثــر بــرای افــرادی اســت
کــه از چاقــی مفــرط رنــج
میبر نــد .

جراحــی چاقــی بــرای چــه افــرادی توصیــه
میشــو د ؟
معمــوال جراحــی چاقــی بــرای درمــان چاقــی
مفــرط یــا افــرادی کــه چاقــی درجــه دو دارنــد،
همــراه بــا یــک اندیکاســیون مثــل دیابــت،
بیماریهــای قلبــی یا مشــکالت عضالنی اســکلتی
کــه کیفیــت زندگــی فــرد را تحــت شــعاع قــرار
داده ،توصیــه میشــود.

محاسبه :BMI
وزن ( / )kgقد ()m2
تفسیر عدد :BMI
کمتر از  :18.5کمبود وزن
 18.5تا  :24.9وزن نرمال
 25تا  :29.9اضافه وزن
 :≤ 30چاق
 30تا  :34.9چاقی درجه یک
 35تا  :39.9چاقی درجه دو
 ≤ 40چاقی درجه سه
منبع cdc.gov :

سن مناسب برای جراحی چاقی کدام است؟
محــدوده ســنی  16تــا  70ســال بــرای جراحــی
چاقــی تعریــف شــده اســت امــا ایــن محــدوده
ســنی اســتثناهایی هــم دارد.
چند نکته در ارتباط با سن و جراحی چاقی:
افــراد بــا ســنین بــاال اگــر بــه درســتی بــرای عمــل
جراحــی انتخــاب شــوند ،ریســک کمتــری بــرای
ابتــا بــه دیابــت نــوع دو و بیمــاری قلبــی خواهنــد
داشــت.
ســن و ســال یــک شــاخص مهــم در مراقبتهــای
تغذیـهای و مصــرف مکمــل بعــد از جراحــی چاقــی
ا ست .
نوجوانــان دچــار چاقــی مفــرط بــا نظــر جــراح
میتواننــد جراحــی چاقــی انجــام دهنــد.

برنامــه مکملیــاری از چــه زمانــی در پروســه
جراحــی چاقــی بــرای فــرد توصیــه میشــود؟
انجمــن جراحــی متابولیــک و چاقی آمریــکا ،مصرف
مولتــی ویتامیــن و مینــرال را بصــورت طوالنــی
مــدت بــرای افــرادی کــه جراحــی چاقــی داشــتهاند
توصیــه میکنــد .در حقیقــت مکملیــاری در
دو زمــان ،یعنــی قبــل و پــس از جراحــی دارای
اهمیــت اســت.
قبــل از اینکــه فــرد وارد پروســه جراحــی شــود بایــد
آزمایــش کامــل انجــام دهــد کــه در آن ســطح
خونــی یکســری از ویتامینهــا و امــاح نیــز چــک
میشــود (ویتامیــن ب ،1ب 2و ب ،12اســید فولیــک
آهــن ،کلســیم ،ویتامینهــای محلــول در چربــی
(آ ،دی ،ای ،کا)) .اگــر فــرد قبــل از جراحــی کمبــود
ایــن ریزمغذیهــا را داشــته باشــه حتمــا توصیــه
میشــود کــه پــس از درمــان کمبــود ،فــرد وارد
پروســه جراحــی شــود .بعــد از جراحــی معمــوال در
مــاه ســوم ،ششــم ،دوازدهــم و پــس از آن بصــورت
ســاالنه ســطح ریزمغذیهــا کنتــرل میشــود.
بــا وجــود اینکــه مراجعــان مــا چــاق هســتند امــا
خیلــی از اوقــات شــاهد ســوءتغذیههایی در افــراد
چـاق هستیم و یـا یکسـری کمــبودهایی در افـراد

چــاق میبینیــم کــه خــود فــرد ممکــن اســت
انتظــار نداشــته باشــد و حتــی تصــور جامعــه ایــن
اســت کــه افــراد چــاق چــرا بایــد مثــا کمبــود
کلســیم داشــته باشــند!
مــروری بــر اینکــه فــردی کــه جراحــی چاقــی انجــام
میدهــد بــه چــه مکملهایــی نیــاز دارد و چــه
ن و مینرالــی قبــل و بعــد از جراحــی چاقــی
ویتامیـ 
بایــد چــک شــود:
ویتامین ( B1تیامین):
یکــی از مهمتریــن ویتامینهــا کــه کمبــود آن زیــاد
دیــده میشــود ویتامیــن ب 1اســت ،لــذا قبــل از
جراحــی بــرای همــه افــراد توصیــه میشــود .پــس
از جراحــی هــم بصــورت روتیــن بایــد بررســی شــود
کــه آیــا بیمــار کمبــود ب 1دارد یــا خیــر .نیــاز فــرد
بــه ویتامیــن ب 1از طریــق مکمــل مولتــی ویتامیــن
تأمیــن میشــود لــذا نیــاز بــه تجویــز جداگانــه
نیســت مگــر تحــت شــرایط خــاص.
افــراد پــر خطــر بــرای کمبــود ویتامیــن ب 1پــس
از جراحــی چاقــی :خانمهــا ،بعضــی از گروههــای
نــژادی ،افــرادی کــه قبــل از جراحــی کمبود داشــتند،
افــرادی کــه پــس از جراحــی تــب و اســتفراغ دارند،
و یــا حتــی افــرادی کــه یبوســت دارنــد.

ویتامین ( B12کوباالمین) :
کمبــود ویتامیــن ب 12بســیار شــایع اســت امــا
مســأله بســیار مهــم کــه اغلــب بــه آن توجــه
نمیشــود ایــن اســت کــه افــراد چــاق تــا کمــی
احســاس ضعــف میکننــد (هــم قبــل و هــم پــس
از جراحــی) یــک ب-کمپلکــس یــا نروبیــون تزریــق
میکننــد .امــا مســأله ایــن اســت کــه در بیشــتر
مواقــع ضعــف بدنــی بعــد از جراحــی بــه خاطــر
ضعــف عضالنــی اســت و بــه کمبــود ب 12مرتبــط
نیســت .علــت ضعــف عضــات ایــن اســت کــه فرد
بیشــتر مواقــع پروتــکل ورزش را بــه درســتی رعایت
نمیکنــد و فکــر میکنــد بعــد از جراحــی فقــط باید
پیــادهروی کنــد یــا فقــط شــنا بــرود ،کــه متأســفانه
خیلــی از گروههــای عضالنــی ممکــن اســت طــی
ایــن ورزش درگیــر نشــوند یــا بــه خوبــی تقویــت
نشــوند پــس بهتــر اســت کــه ایــن را بــه عهــده
متخصــص بگذارنــد تــا بــا بررســی تخصصــی اگــر
کمبــود ویتامینــی وجــود داشــت بــرای فــرد تجویــز
شــود.

بعــد از جراحــی ،ســطح ویتامیــن ب 12بایــد در
چندیــن نوبــت در فواصــل مشــخص کنتــرل شــود
تــا کمبــودی رخ ندهــد .گایدالیــن هــا توصیــه
میکننــد کــه اگــر قــرار اســت کمبــود ب 12را جبــران
کنیــم در بیشــتر مواقــع بهتــر اســت کــه بــه شــکل
دوز روزانــه تجویــز کنیــم نــه بــه صــورت مــگا دوز و
بــه شــکل تزریقــی.
ویتامین ( B9فولیک اسید):
بیمــار پــس از جراحــی بــه صــورت روزانــه بــه
فولیــک اســید نیــاز دارد .نیــاز روزانــه خانمهــا و
آقایــان  ۴۰۰تــا  ۸۰۰میلیگــرم اســت و بهتــر اســت
بصــورت خوراکــی و از مولتیویتامیــن تأمیــن
شــود و نیــاز بــه اســتفاده جداگانــه نیســت.

آهن:

چند نکته مهم در مصرف آهن:

بررســی ســطح خونــی آهــن بســیار مهــم اســت
چــرا کــه درصــد زیــادی از افــرادی کــه جراحــی
چاقــی انجــام میدهنــد خانمهــا هســتند و
میدانیــم کــه کمخونــی فقــر آهــن در کشــور مــا
زیــاد اســت ،خانمهایــی هــم کــه بــرای جراحــی
چاقــی مراجعــه میکننــد اغلــب کمبــود آهــن
دارنــد .بعــد از جراحــی هــم بــه دلیــل تغییراتــی
کــه اتفــاق میافتــد ،بیمــاران اغلــب برخــی از
مــواد غذایــی را اصــا نمیتواننــد تحمــل کننــد
و ممکــن اســت آرام آرام ســطح آهــن افــت کنــد
و عــوارض کمبــود ایجــاد شــود ،لــذا مهــم اســت
کــه آهــن را بــه صــورت روزانــه حــدود  45تــا 60
میلیگــرم حتمـ ً
ـا دریافــت کننــد .بعــد از جراحــی
ســطح آهــن حتمــا بایــد چــک شــود.

)1آهــن دریافتــی بهتــر اســت همــراه بــا چــای،
قهــوه و لبنیــات نباشــد تــا جــذب مختــل نشــود.
)2همــراه بــودن آهــن بــا ترکیباتــی مثــل؛ مــس،
منگنــز ،فولیــک اســید و ویتامیــن ث بــه جــذب
بهتــر آن کمــک میکنــد.
 )3اگــر فــرد بــه هــر دلیلــی بایــد مکمــل کلســیم
هــم مصــرف کنــد بهتــر اســت بیــن مصــرف ایــن
دو مکمــل حداقــل  2ســاعت فاصلــه رعایــت شــود؛
چــرا کــه ممکــن اســت مقــداری تداخــل جــذب رخ
دهــد.

کلسیم:
مصــرف کلســیم بســیار مهــم اســت بویــژه در
افــرادی کــه عمــل بایپــس معــده انجــام
دادهانــد .اغلــب ایــن افــراد ســؤال میپرســند مــا
چــه چیــزی را بایــد تــا آخــر عمــر ادامــه بدیــم،
براســاس گایدالیــن ممکــن اســت شــما تــا مــدت
طوالنــی نیــاز بــه مکمــل داشــته باشــید ولــی
کلســیم بســیار مهمتــر اســت.

در افــرادی کــه عمــل بایپــس
انجــام دادنــد فــرم کلســیم
مصرفــی بســیار مهــم اســت و
توصیــه میشــود حتمــا فــرم
ســیترات کلســیم باشــد .نکتــه
مهــم دیگــر وجــود ویتامیــن
دی و منیزیــم و دیگــر ترکیبــات
اســت کــه بــه بهبــود جــذب
کلســیم کمــک میکنــد.
برخــی افــراد درخصــوص ریســک ســنگ کلیــه
ســوال میکننــد؛ کــه بــا مصــرف ســیترات کلســیم
مشــکل خاصــی نــدارد فقــط فرامــوش نکننــد که
قــرص کلســیم بایــد بــا آب و مایعــات فــراوان
مصــرف شــود.

ویتامین :D3
در ســامت اســتخوانها و دندانهــا اهمیــت
دارد و باعــث جــذب بهتــر کلســیم میشــود.
کمبــود ایــن ویتامیــن در ایــران بســیار شــایع
اســت .بطــور مثــال؛ اگــر در یــک نوبــت 40بیمــار
ویزیــت شــوند ،قطعــا  35نفــر کمبــود ویتامیــن
دی دارنــد .در شــرایط فعلــی ،کرونــا کمــک کــرد
همــه نســبت بــه ویتامیــن دی حســاس شــوند
و االن وضعیــت ویتامیــن دی افــراد اندکــی بهتــر
شــده اســت .مصــرف مکمــل ویتامیــن دی در افراد
چــاق اهمیــت بیشــتری دارد چــرا کــه مطالعــات
نشــان دادنــد کــه کمبــود ویتامیــن دی در افــراد
چــاق بیشــتر اســت .یــک فرضیــه آن اســت کــه
ویتامیــن دی در بافــت چربــی ایــن افــراد بــه دام
میافتــد و نمیتوانــد مــورد اســتفاده بــدن قــرار
گیــرد.
ویتامیــن دی از مــواردی اســت کــه منبــع اصلی آن
غــذا نیســت و منبــع اصلــی آن نــور آفتــاب اســت.
امــا انتظــار نداریــم کســی کــه کمبــود ویتامیــن
دی دارد جهــت جبــران فقــط زیــر نــور افتــاب
دراز بکشــد ،پــس مصــرف ویتامیــن دی بصــورت
مکمــل بســیار توصیــه میشــود.
قبــل و بعــد از جراحــی در کنــار ویتامیــن دی ،ســایر
ویتامینهــای محلــول در چربــی (آ ،ای ،کا) نیــز
بایــد کنتــرل شــوند.

در مــورد ویتامیــن آ دقــت بیشــتری بایــد شــود،
اگــر دوز آن بــه درســتی تنظیــم نشــود ممکــن
اســت عــوارض داشــته باشــه و چــون محلــول در
آب هــم نیســت میتوانــد ســبب مســمومیت
شــود.
زینک (روی):
زینــک جــزء مــواردی اســت کــه قبــل و بعــد از
جراحــی بــرای مــا از اهمیــت زیــادی برخــوردار
اســت ،چــرا کــه در فرآینــد بهبــود زخــم و تقویــت
سیســتم ایمنــی تأثیــر دارد .خیلــی از افــراد بعــد از
جراحــی مثــا مــاه ســوم و مــاه ششــم ،ریــزش مــو
تلــوژن دارنــد و بــرای اینکــه جلــوی ریــزش مــو را
بگیرنــد دوزهــای بــاالی زینــک مصــرف میکننــد و
در مــواردی کــه فــرد مکمــل آهــن و کلســیم هــم
مصــرف میکنــد میتوانــد تداخــل جــذب ایجــاد
کنــد.
زینــک هــم از مــواردی اســت کــه بصــورت دوره ای
چــک میشــود و دوز مــورد نیــاز روزانــه توســط
متخصــص بایــد تعییــن شــود.

مس:
مکمــل مــس را جداگانــه تجویــز نمیکنیــم و
معمــوال همــان میــزان کــه در مولتــی ویتامیــن
وجــود دارد کفایــت میکنــد .وجــود مــس و
همچنیــن منگنــز در کنــار آهــن میتوانــد در فراینــد
جــذب آهــن تأثیــر مثبــت بگــذارد.
بخاطــر داشــته باشــید در صــورت عــدم تأمیــن
ویتامیــن و امــاح مــورد نیــاز بــدن بعــد از جراحــی
چاقــی دچــار اختالالتــی خواهیــد شــد نظیــر؛

احساس خستگی
کمخونی فقر آهن
اختالل دید در شب
ضعف سیستم ایمنی
اختالل در عملکرد مغز
از دست دادن بافت عضالنی و کاهش
دانسیته استخوانی
ضعف عملکرد سیستم عصبی که
روی احساس چشایی ،بویایی و المسه
اثر میگذارد

مقاله علمی برای مطالعه بیشتر:
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دکتر زهرا ایمانی
متخصص زنان و زایمان

از کمخونی تا معیارهای انتخاب مکمل آهن
بیــش از  50درصــد زنــان اگــر
مشــکل کــم خونــی نداشــته
باشــند حداقــل مشــکل
کمبــود ذخایــر آهــن را دارنــد.
کمخونــی اغلــب بصــورت
احســاس خســتگی ،بیحالــی،
ســرگیجه و ضعــف عمومــی و
حتــی بصــورت ســردرد بــروز
میکنــد .

آیــا رژیــم غذایــی عــادی پاســخگوی نیــاز بــدن بــه
آهن اســت؟
بــه هیــچ عنــوان! حتــی در مــواد غذایــی کــه
آهــن بســیار باالیــی دارنــد مشــکل جــذب آهــن
وجــود دارد و بایــد آهنــی کــه اســتفاده میشــود
جــذب باالیــی داشــته باشــد ،بنابرایــن در افــراد
دچــار کمبــود آهــن حتمــا مکمــل آهــن تجویــر
میکنیــم و روی تغذیــه بــه تنهایــی تأکیــد
نمیکنیــم .

در مصــرف مکمــل آهــن شــما مصــرف کپســول را
توصیــه میکنیــد یــا شــربت؟

چــه ترکیباتــی بهتــر اســت در کنــار آهــن مصــرف
شــود؟

بســتگی بــه بیمــار دارد کــه تحمــل کــدام یــک
بــرای او راحــت تــر اســت .مشــکل شــربت ایــن
اســت کــه اگــر در تمــاس بــا دندانهــا باشــد
ممکــن اســت مقــداری بــه دندانهــا رنــگ
دهــد بنابرایــن کپســول بهتــر اســت ولــی مهــم
اســت کــه چــه ملحــی از آهــن در فرموالســیون
آن وجــود دارد .از دیــد تخصصــی بهتــر اســت
آهــن شــاته شــده باشــد مثــل؛ ترکیــب فــروس
گالیســین ســولفات ،چــون دارای جــذب باالتــر
اســت ،بــا ســایر امــاح و یونهــای دیگــری کــه
در روده اســت تداخــل جــذب پیــدا نمیکنــد
و همچنیــن حداقــل عارضــه گوارشــی از جملــه
یبوســت و تهــوع را دارد.

یکســری از ترکیبــات و امــاح
دیگــر غیــر از آهــن در ســاخت
هموگلوبیــن (عامــل اصلــی
خونرســانی بــدن) نقــش
مؤثــری دارنــد از جملــه
مهمتریــن آنهــا ویتامیــن
 ، B12ویتامیــن ، B6فولیــک
اســید ،زینــک و همچنیــن
مــس میباشــد کــه همــه در
ســاخت هموگلوبیــن نقــش
دارنــد.

بنابرایــن اگــر در کنــار آهــن مصــرف شــوند وکمبود
آنهــا در بــدن وجــود نداشــته باشــد ســاخت
هموگلوبیــن خیلــی بهتــر انجــام میشــود.
کمبــود هــر یــک از ایــن مــوارد بــه نحــوی باعــث
کمخونــی میشــود.
مثــا کمبــود ویتامیــن  B12و فولیــک اســید باعــث
کمخونــی مگالوبالســتیک ،کمبــود ویتامیــن B6
باعــث کمخونــی هایپوکرومیــک ،کمبــود مــس
باعــث کمخونــی نرموکورومیــک میشــود .زینــک
هــم در ســاخت هموگلوبیــن نقــش دارد و یــک
مســأله دیگــر کــه اغلــب مــا مشــاهده میکنیــم،
شــدیدتر بــودن عالئــم کمخونــی در افــرادی اســت
کــه کمبــود زینــک هــم دارنــد .پــس مــا بایــد در
کنــار آهــن بررســی کنیــم کــه بیمــار کمبــود ســایر
ریزمغذیهــا را نداشــته باشــد و اگــر مکمــل آهــن
ایــن ریزمغذیهــا را در کنــار خــود داشــته باشــد
قطعــا تأثیــر بهتــری خواهــد داشــت .در رابطــه بــا
ویتامیــن ث هــم ثابــت شــده اســت کــه جــذب
آهــن را افزایــش میدهــد.
تجویــر مکمــل آهــن بــرای پیــش از دوره بــارداری
اســت یــا شــروع بــارداری؟

تجویــز آهــن از شــروع دوره بــارداری بســیار مهــم
اســت ،ولــی پیــش از بــارداری حتمــا ذخایــر آهــن
را بررســی میکنیــم کــه اگــر پاییــن باشــد بایــد
ذخیــره آهــن را نرمــال کنیــم ،ولــی در بــارداری
بــا وجــود نرمــال بــودن بــاز هــم آهــن را تجویــز
میکنیــم تــا ذخیــرهی آهــن خوبــی در بــدن مــادر
وجــود داشــته باشــد.
معمــوال در ســه ماهــه اول بــارداری تأکیــد زیــادی
بــر مصــرف آهــن نداریــم ولــی از ســه ماهــه دوم
حتمــا بایــد آهــن تجویــز شــود .در ســه ماهــه
اول دوران شــیردهی هــم بایــد آهــن مصــرف
شــود ولــی بعــد از آن چــون مــادر قاعدگــی نــدارد
و خــون از دســت نمیدهــد اگــر ذخیــره آهــن
خــوب باشــد دیگــر نیــازی بــه تجویــز نیســت.
تداخالت آهن:
بعضــی از یونهــا و اســیدی کــه در روده هســتند
میتواننــد بــا آهــن تداخــل پیــدا کننــد مثــل
کلســیم و اگــزاالت .ملــح فــروس گالیســین
ســولفات بدلیــل آنکــه شــاته شــده اســت تداخل
اندکــی بــا ایــن مــواد دارد ،در نتیجــه جــذب
خوبــی خواهــد داشــت.

فروکامپلیت

فرموالســیون محصــول فروکامپلیــت بــه چــه صــورت
اســت:
ایــن محصــول دارای فرموالســیون کامــل اســت و تأمیــن
کننــده آهــن بصــورت فــروس گالیســین ســولفات ،اســید
فولیــک ،ویتامیــن ب 6و ب ،12ویتامیــن ث ،زینــک و
مــس ،بــرای رفــع خســتگی و بدلیل داشــتن فرموالســیون
کامــل بــرای پیشــگیری از هــر نــوع کمخونــی در همــه
افــراد مناســب اســت.

فروکامپلیت برای چه افرادی توصیه میشود:
افــرادی بــا ســطح پاییــن گلبولهــای قرمــز خــون
ســالم (کمخونــی) بــه دلیــل کمبــود آهــن
افــراد بــا کمخونــی بدلیــل فقــر ویتامیــن ب،12
اســید فولیــک و ســایر ریزمغذیهــا :فروکامپلیــت
بدلیــل فرموالســیون کامــل بــرای ایــن قبیــل
کمخونیهــا مناســب اســت.
بــرای پیشــگیری و رفــع کمخونــی در بــارداری،
شــیردهی ،خونریــزی دســتگاه گــوارش ،زنــان بــا
خونریــزی ماهانــه و افــراد بــا کمخونــی فقــر آهــن
افــرادی کــه جراحــی چاقــی داشــتهاند بویــژه
عمــل بــای پــس معــده
ســطح پاییــن گلبولهــای قرمــز در افــراد مبتــا بــه
یــک بیمــاری مزمــن (کمخونــی ناشــی از بیمــاری
مزمــن) :بســیاری از بیماریهــا ماننــد ســرطان،
مشــکالت کلیــوی یــا اچ آی وی  /ایــدز میتواننــد
باعــث کمخونــی شــوند.

مصــرف همزمــان مکمــل آهــن بــا غذاهــا و
نو شــید نیها :

ترکیبــات موجــود در برخــی مــواد غذایــی
گیاهــی (شــامل فیتاتهــا ،اگــزاالت و فســفات)
و همچنیــن ترکیبــات موجــود در چــای ،شــیر،
قهــوه و نوشــیدنیهای گازدار مانــع جــذب آهــن
میشــو ند .
نکتــه :ترکیبــات آهــن شــاته شــده ماننــد
فروکامپلیــت کمتریــن تداخــل را بــا ترکیبــات موجود
در مــواد غذایــی دارد لــذا میتــوان بــا خیالــت راحت
آن را حتــی پــس از وعــده غذایــی مصــرف کــرد.
بــارداری و شــیردهی :آهــن بــرای زنــان بــاردار
و شــیرده وقتــی دوز کمتــر از حــد مجــاز روزانــه
( )ULیعنــی  45میلــی گــرم در روز آهــن المنتــال
اســتفاده میشــود کامــا بــدون خطــر اســت.

( ULباالترین سطح مجاز مصرف یک ماده مغذی است که در آن هیچگونه عوارض جانبی مضر پیش بینی نمیشود)

داروخانههای آنالین فروش

فـروکـامـپـلـیت

Parsinpharmacy.com

Darukade.com

Daruclick.com

Drluxe.ir

Arash24.com

Sabetpharma.com

دکتر مستانه تابش
دکتری تخصصی فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
عضو فدراسیون بینالمللی جراحی چاقی ()IFSO

اضافه وزن؛ زنگ خطری برای دیابت
بيــش از  ٪٩٠مبتاليــان بــه
ديابــت در دنيــا بــا ديابــت
نــوع دو درگیــر هســتند ،ایــن
نــوع ديابــت بــه شــدت بــه
ســبك زندگــي افــراد مرتبــط
اســت و يكــي از مهمتريــن
اقدامــات ،آمــوزش به افــراد در
جهــت اصــاح ســبکزندگــی
خواهــد بــود.

ديابــت نــوع دو و وزن ارتبــاط قــوی باهــم دارنــد؛
وقتــي كــه فــرد چــاق میشــود ريســك ابتــا بــه
ديابــت بــه شــدت افزايــش پيــدا ميكنــد ،یعنــی
تجمــع چربــي در بــدن ميتوانــد مكانيســمهاي
التهابــي و یــا مقاومــت بــه انســولين باشــد که خطر
ابتــا بــه ديابــت نــوع دو را افزايــش ميدهــد.
بنابرايــن اگــر در مرحلــه پیــش ديابــت هســتيد و یا
حتــي اگــر مبتــا شــديد یــک مقــدار كاهــش وزن
ميتوانــد كمكکننــده باشــد .اکثــر گايدالينهــا
کاهــش  ٥تــا  ٧درصــد وزن و برخــی دیگــر کاهــش
 ٥تــا  ١٠درصــد را توصيــه ميکننــد.
بــراي يــک فــرد  ٧٠كيلوگــرم چيــزي حــدود مثــا ٥
کیلــو گــرم خواهــد بــود.

دکتر شایسته خلیلی
فوق تخصص غدد درونریز و متابولیسم
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 ٧درصــد كاهــش وزن ميتواند
فــردي را كــه در مرحلــه اختــال
قنــد خــون قــرار دارد تــا  ١١ســال
از تبدیــل شــدن بــه دیابــت
جلوگيــري کنــد.
 11ســال عــدد خیلــی بــزرگ و تــکان دهندهای اســت
و اهمیــت آن در افــراد چــاق ،افــراد بــا اضافــه وزن و
خانمهــای بــارداری کــه در دوران بــارداری مبتــا بــه
دیابــت میشــوند ،میباشــد.

چــرا چاقــي باعــث میشــود كــه فــرد مبتــا بــه
ديابــت شــود؟
بــرای فــرد چــاق عمــا انســولين كارايــي نــدارد
(بيــرون ســلول پــر از انســولين اســت ولــي ســلولها
تشــنه انســولين هســتند) ،به ایــن حالــت اصطالحا
مقاومــت بــه انســولين گفتــه میشــود.
مقاومــت بــه انســولين چــرا خطرنــاک اســت؟
انســولين کــه افزایــش مییابــد آســتانه گرســنگي
پاييــن آمــده و فــرد زود بــه زود گرســنه ميشــود و
ریزهخــواری میکنــد و دوبــاره قنــد خــون بیشــتر
افزایــش پیــدا میکنــد و انســولين تــاش میکنــد
تــا قنــد را كنتــرل کنــد يعنــي يــک ســيكل معيــوب،
کــه باعــث میشــود چاقــي بيشــتر شــود و ســرعت
ابتــا بــه ديابــت افزایــش یابــد .کاهــش وزن میزان
مقاومــت بــه انســولین را کاهــش داده و ریســک
ابتــا بــه دیابــت کــم میشــود.

دکتر مستانه تابش:
یــک مســأله مهــم ايــن اســت كــه فــرد مبتــا بــه
ديابــت يــا پيــش ديابــت قــرار نيســت بــه هــر
شــكلي وزن كــم کنــد .رژيــم هــای بســیاری وجــود
دارد كــه اساســا پايــه علمــي ندارنــد يــا اينكــه خيلي
محــدود کننــده هســتند و فــرد را از گــروه هــاي مهم
غذايــي محــروم ميكننــد .در حقیقــت بــراي كنتــرل
ديابــت يــا پيشــگيري از ديابــت بســيار مهــم اســت
كــه فــرد رژيــم غذايــي متعــادل ،متنــوع و متناســب
داشــته باشــد مثــل رژیــم غذایــی مدیترانـهای .قــرار
نيســت فــرد مبتــا بــه ديابــت كربوهيــدرات را بطور
کامــل حــذف کنــد یــا مصــرف ميــوه را بســيار كــم و
یــا حــذف کنــد .رژیــم غذایــی بایــد متعــادل باشــد
تــا پــس از کاهــش وزن بتوان وزن بدســت آمــده را
حفــظ کــرد .رژیمهــای شــدید کــه فــرد ســریعا بــه
وزن دلخــواه خــود میرســد خــوب نیســتند چــرا
کــه پــس از تــرک رژیــم بدلیــل کاهــش ســوخت و
ســـاز بـدن ،وزن سـریـعـا به حـالــت قــبــل بــر
می گردد.
مســأله ی مهــم بعــدي فعاليــت فيزيكــي اســت.
براســاس پژوهشهــا در  ٥٠ســال اخيــر در دنیــا
شــايد ســطح فعاليــت فيزيكــي افــراد خیلــی تغييــر
نكــرده باشــد ولــي بشــقاب غذایــی آنهــا خيلــي
زيــاد تغييركــرده ولــي متأســفانه در ايــران ســطح
فعاليــت فيزيكــي افــراد خيلــي تغييــر كــرده و رو
بــه کاهــش اســت و تبديــل بــه يــك دغدغــه شــده
اســت .ســطح فعالیــت فیزیکــی کــه مــا از بیمــار
انتظــار داریــم عجیبغریــب نیســت؛ يعنــي فــرد
اگــر بتوانــد  ١٥٠دقيقــه فعاليــت فيزيكــي بــا شــدت
متوســط در هفتــه داشــته باشــد تأثیــر زیــادی بــر
كاهــش وزن و كنتــرل قنــد خــون خواهــد داشــت.
افــراد میتواننــد ١٥٠دقیقــه را بــه بازههــای زمانــی
کوتــاه تقســیم کننــد.

دكتر سوده رازقي
متخصصتغذیه
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

الگــوی غذایی مدیترانـهای خطر
دیابــت را کاهــش میدهد.
توصیههــای ایــن الگــوی غذایــی بدیــن صــورت
اســت؛
مصــرف غــات پــر فیبــر مثــل نانهــای ســبوس دار
(مصــرف برنــج ســفید را محــدود کنید)
روزانــه  3تــا  4لیــوان ســبزیجات خــام یــا نصــف
ایــن میــزان ســبزیجات پختــه و  2تــا  3عــدد میــوه
مصــرف کنیــد
تأکیــد بســیار روی آجیــل (بــه انــدازه  30گــرم)
کــه مســاوی اســت بــا  14تــا  20عــدد مغــز و یــا
جایگزیــن تخمــه یــا دانههــای روغنــی مثــل کنجــد
روغنهــای مصرفــی؛ بیشــتر روغــن زیتــون و
فرآوردههــای کنجــد باشــد (میــزان توصیــه شــده 4
قاشــق مربــا خــوری تــا  4قاشــق غــذا خــوری در روز
اســت)
مصرف کافی لبنیات بصورت روزانه
مصــرف هفتــهای یکبــار ماهیهــای دارای امــگا 3
بــاال مثــل؛ ماهیهــای آبهــای ســرد و عمیــق مثــل
شــوریده ،ســرخو ،ماهــی آزاد ،ماهــی تــن
یک تا دوبار در هفته گوشت پرندگان
در ایــن الگــو غذایــی مصــرف ســیر و پیــاز زیــاد
توصیــه میشــود
مصــرف غذاهــای فــرآوری شــده و خیلــی چــرب،
شــیرینی ،گوشــت قرمــز و نمــک محــدود شــود

هیــچ رژیم غذایــی وجــود ندارد
کــه تنهــا باعــث کاهــش چربــی
از ناحیــه شــکمی شــود .امــا
درخصــوص رژیــم مدیترانــهای
در بررســیهای کوتــاه و بلنــد
مــدت دیــده شــده اســت روی
چاقــی شــکمی در کنــار کاهــش
وزن عمومــی مؤثــر اســت.

سپیده سجادی
(سوپروایزر فروش شرکت اکسون فارمد)

مطالعهی تأثیر ریزمغذیها در افرسدگی
بیمــاری هــای روانــی ،ناشــی از تعامــل عوامــل
مختلفــی اســت کــه منجــر بــه اختــال در عملکــرد
برخــی از انتقــال دهندههــای عصبــی مغــز
میشــود .تغییــر در انتقــال ســیگنال مغــزی در
ایجــاد اختــاالت روانــی ،یــا تغییــر در ســاختار
شــیمیایی انتقالدهنــده عصبــی ،یــا عــدم تعــادل
در هــر نقطــه از ایــن فرآینــد پیچیــده ،مهــم اســت و
ممکــن اســت بــر احساســات ،خلــق وخــو ،افــکار و
رفتارهــا تأثیــر بگــذارد .کمبــود انتقــال دهندههــای
عصبــی ماننــد ســروتونین ،نورآدرنالیــن و گامــا آمینو
بوتیریــک اســید ( )GABAاغلــب بــا افســردگی
همــراه اســت .در دســترس بــودن و تعــادل مــواد
مغــذی بــرای عملکــرد مغــز بــه عملکــرد آنزیمهــا و
کوآنزیمهــا بســتگی دارد.

-1ریزمغذیها شــامل ویتامینها مواد معدنی است

تأثیر ریزمغذیها 1بر افسردگی

تمــام ویتامینهــا بــرای عملکرد
طبیعــی مغز ضروری هســتند
بــا ایــن حــال برخــی از آنهــا نقــش بســیار مهمتــری
در عملکــرد ســلول هــای عصبــی و ســایر ســلولهای
مغــزی دارنــد .در حقیقــت ،حتــی میتــوان بــرای
فعالیتهــای خــاص در حــوزهی شــناختی بــه هــر
ویتامیــن یــک اثــر خــاص اختصــاص داد.
کمبــود چندیــن ریــز مغــذی بــر مغــز تأثیــر منفــی
میگــذارد و از ایــن رو میتوانــد اختــاالت روانــی
ماننــد افســردگی را تشــدید کنــد .مهــم اســت بدانیــم
کــه توجــه بــه رژیــم غذایــی و در کنــار آن مصــرف
مکمل مناســب کــه دارای ویتامیــن ث ،اســید فولیک،
نیاســین ،تیامیــن ،آهــن ،روی ،اســیدهای چــرب امگا
 ،3ویتامیــن  Dو ویتامیــن Eباشــد میتوانــد نیــاز
فــرد را بــه دوز بــاالی داروهــای ضــد روان پریشــی
کاهــش دهــد و منجــر بــه کاهــش عــوارض جانبــی و
ســمی آنهــا شــود.

ویتامین B complex
کمبــود تیامیــن (ویتامیــن  )B1منجــر بــه آســیب
مغــزی و کاهــش عملکــرد بــه عنــوان کوآنزیــم
در ســنتز اســتیل کولیــن ،گامــا آمینــو بوتیریــک
اســید ( )GABAو گلوتامــات شــناخته شــده اســت.
نیکوتینیــک اســید یــا نیاســین بــرای اســتفاده از
اکســیژن ضــروری اســت.
تولیــد انــرژی و اســتفاده از گلوکــز توســط بافتهــای
عصبــی بــا حضــور ویتامیــن  B1تســهیل میشــود ،و
عــاوهبــر ایــن کاهش عملکــرد شــناختی را بــه ویژه
در افــراد مســن بــه تعویــق میانــدازد .همچنیــن
ویتامیــن  B1و ویتامیــن  B9از مغــز در فراینــد رشــد
و از حافظــه در پیــری محافظــت میکننــد .ویتامیــن
 B6در درمــان افســردگی قبــل از قاعدگــی مفیــد
اســت .ویتامیــن  B6و  B12بــه طــور مســتقیم در
ســنتز انتقــال دهندههــای عصبــی ماننــد دوپامیــن
و ســروتونین نقــش دارنــد.

-1ریزمغذیها شــامل ویتامینها مواد معدنی است

براســاس شــواهد علمــی ،کمبــود ویتامیــن B6در
افســردگی شــایع اســت همچنیــن مکانیســم
اصلــی آن بــه کاهــش ســطح ســروتونین مغــز
مرتبــط مــی باشــد .پیریدوکســین یــا ویتامیــن B6
در ســنتز بســیاری از انتقــال دهندههــای عصبــی
(ماننــد دوپامیــن ،ســروتونین و نوراپینفریــن،
اپینفریــن ،هیســتامین ،گابــا) نقــش دارد و کمبــود
آن منجــر بــه کاهــش تولیــد ســروتونین و گابــا
میشــود .کوباالمیــن (ویتامیــن  )B12در ســنتز
دوپامیــن ،ســروتونین و نوراپینفریــن ،اپینفریــن،
هیســتامین و گابــا نقــش دارد.
ویتامیــن  B12با فرآیندهای سیســتم عصبــی مرکزی
در ارتبــاط اســت و کمبــود آن در بیمــاران روانــی کــه
بســتری هســتند نســبت بــه افــراد عــادی بیشــتر
اســت ،بنابرایــن افــزودن آن بــه عنــوان مکمــل
غذایــی ،در درمــان اختــال دو قطبــی خصوصــا در
مرحلــه شــیدایی مؤثــر اســت.

بیشــتر ،کمبودهــای ریزمغــذی بــر عملکــرد مغــز
افــراد تأثیــر میگــذارد .کمبــود اســید فولیــک منجــر
بــه بــروز افســردگی و کاهــش ســرعت پاســخ بــه
داروهــای ضــد افســردگی میشــود .در برخــی
مــوارد اولیــن نشــانههای بالینــی کمبــود ویتامیــن
 B12یــک اختــال روانپزشــکی اســت و در ســنین
پیــری نســبتا شــایع اســت کــه بیشــتر بــا اختالالت
شــناختی همــراه اســت.
ویتامین C
ویتامیــن  Cیکــی از ملکولهــای اصلی آنتیاکســیدان
در مغــز اســت .داشــتن ویتامیــن  Cدر رژیــم
غذایــی بــا کاهــش میــزان تغییــرات اساســی در
عملکــرد شــناختی همــراه اســت .ایــن ویتامیــن در
انتقــال پیــام از طریــق نــورون و متابولیســم انتقــال
دهندههــای عصبــی نقــش دارد .درمــان طوالنــی
مــدت بــا یــک مولتــی ویتامیــن حــاوی مقادیــر
کافــی ویتامیــن  Cباعــث بهبــود خلقوخــو در افــراد
بــا غلظــت کــم ویتامیــن  Cدر پالســما میشــود.
کمبــود ویتامیــن  Cمیتوانــد منجــر بــه فرســودگی
و اختــال روانتنــی شــود.
مواد معدنی اصلی مرتبط با افسردگی
کلسیم :
کلســیم باعــث انقبــاض و اتســاع عــروق و انتقــال
تکانــه عصبــی میشــود .نشــان داده شــده اســت

کــه فعالیــت کلســیم در اختــاالت خلقــی غیــر
طبیعــی اســت و درمانهــای تثبیــت کننــده خلــق و
خــو میتوانــد بیــش فعالــی یــون کلســیم را تنظیــم
کننــد.
آهن:
آهــن در تولیــد ســروتونین و اپینفریــن و دوپامیــن
نقــش دارد .بــه عنــوان مثــال آهــن یــک فاکتــور در
متابولیســم تیروزیــن بــه دوپامیــن اســت .در نتیجه
تغییــرات در متابولیســم آهــن بــه عنــوان نشــانگر
بالقــوه پاتولوژیــک در بیمــاران مبتــا بــه افســردگی
پیشــنهاد شــده اســت.
منیزیم :
منیزیــم نقــش ســاختاری در غشــای ســلولی دارد
و بــرای حمــل و نقــل فعــال یــون هایــی ماننــد
پتاســیم و کلســیم مــورد نیــاز اســت و در نتیجــه
منجــر بــه هدایــت تکانههــای عصبــی میشــود.
کمبــود منیزیــم بــرای آســیب شناســی عصبــی
شــناخته شــده اســت .انــواع عالئــم عصبــی عضالنی
و روانپزشــکی از جملــه انــواع افســردگی در کمبــود
منیزیــم مشــاهده میشــود.
زینک:
روی بــا گیرندههــای ســروتونین رابطــه دو جانبــه
ت پاییــن
دارد ،و نشــان داده شــده اســت کــه غلظـ 
روی و متابولیتهــای ســروتونین بــا ایجــاد افســردگی
ارتبــاط دارنــد.
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دکتر بهار سبحانی
(مدیر مارکتینگ شرکت اکسون فارمد)

ناگفتههاییدرخصوصویتامی نها

اصطالح «ویتامین ها» از کجا آمده است؟
در ســال  ،1898بیوشیمیســت انگلیســی ،فردریــک
هاپکینــز بیــان کــرد کــه برخــی از غذاهــا عــاوه
بــر پروتئیــن ،کربوهیــدرات ،چربــی و  ...کــه بــرای
عملکردهــای بــدن انســان ضــروری هســتند،
«فاکتورهــای جانبــی» نیــز دارنــد .در ســال ،1912
یــک بیوشیمیســت لهســتانی نــام «ویتامیــن»
را بــرای یــک ریــز مغــذی جــدا شــده بــا فوایــد
ســامتی خاص پیشــنهاد کــرد .ایــن نــام از «»Vital
(در التیــن بــه معنــی «الزم بــرای حفــظ زندگــی»)
و «(»Amineترکیــب آلــی کــه حــاوی یــک اتــم
نیتــروژن پایــه اســت) گرفتــه شــده اســت .زمانــی
کــه دیــده شــد همـهی ویتامینهــا آمیــن نیســتند
(مثــل ویتامیــن  ،)Cکلمــه «ویتامیــن» دیگــر در
همــه جــا فراگیــر شــده بــود .پــس از آن کلمــه
«ویتامیــن» بطــور گســترده مــورد اســتفاده قــرار
گرفــت .ویتامینهــا ســاختار شــیمیایی مشــترک
ندارنــد ،امــا خصوصیــات مشــترک دارنــد .هم ـهی
آنهــا مــواد مغــذی آلــی هســتند کــه بــه مقــدار
کــم بــرای متابولیســم طبیعــی و ســامتی الزم
میباشــند .بــدن میتوانــد فقــط ســه ویتامیــن
را از منابــع غیــر غذایــی تولیــد کنــد :ویتامیــن ،D
ویتامیــن  Kو ویتامیــن ( B7بیوتیــن).
-1مقادیر مرجع ،مقدار کافی از یک ریز مغذی را تعریف میکند که افراد سالم باید برای جلوگیری از کمبود مصرف کنند.

ویتامینها منبع انرژی نیستند !
ویتامینهــا میتواننــد بــه تبدیــل غــذا بــه انــرژی
کمــک کننــد ،امــا خــود آنهــا بــه عنــوان منبــع انرژی
عمــل نمیکننــد .بــا مصــرف ویتامینهــای اضافــی
نمیتــوان عملکــرد بدنــی را افزایــش داد .فقــط
در صــورت کمبــود ،مصــرف اضافــی ویتامینهــا
میتوانــد بــا جبــران کمبــود ،عملکــرد را افزایــش
دهــد.
بــرای مصــرف ریــز مغذیهــا ( هرچــه بیشــتر بهتــر
درســت نیســت ! )
1
بــرای افــراد ســالم ،مصــرف بیشــتر از مقادیــر مرجــع
نــه ضــروری اســت و نــه مطلــوب .مــوارد اســتثنایی
میتوانــد در افــراد بــا نیــاز خــاص یــا بیمــاری رخ
دهــد ،کــه در ایــن حالــت نیــاز بــه مراقبت پزشــکی
دارد.

مــواد غذایــی در صــورت ذخیــره میتواننــد بــه
ســرعت ویتامیــن خــود را از دســت بدهنــد؟
بســته به نــوع مــادهی غذایــی و شــرایط نگهــداری،
مقــدار ویتامیــن موجــود در غــذا مــی توانــد بــه
میــزان قابــل توجهــی کاهــش یابــد .بــه عنــوان
ی ذخیــره شــده پــس از ســه
مثــال ،ســیبزمین 
مــاه نگهــداری تــا یــک ســوم ویتامیــن ث خــود را از
دســت مــی دهــد .ویتامیــن ث در ســبزیجات برگــی که
فــرآوری نشــدهاند حتــی ســریعتر ( دو تــا ســه روز)
از بیــن مــیرود .اکثــر ویتامینهــای گــروه ( Bبــه
ویــژه اســید فولیــک) بــه همــان انــدازه آســیبپذیر
هســتند.
بــرای بــه حداقل رســاندن از دســت رفتــن ویتامین،
بهتــر اســت میــوه و ســبزیجات را در ســینیهای
جداگانــه در قســمت پاییــن یخچــال نگهــداری
کنیــد .میوههــا و ســبزیجات حســاس بــه ســرما
(ماننــد میوههــای گرمســیری ،ســیبزمینی) بهتــر
اســت در انبــار ســرد نگهــداری شــوند.
منجمــد کــردن روش خوبــی بــرای حفــظ ویتامینها
در غذا اســت؟
نگهــداری در دمــای پاییــن ،نســبت بــه ســایر
روشــهای ذخیــره مــواد غذایــی ،بهتــر اســت .اگــر
غــذای منجمــد بــه درســتی تولیــد و ذخیــره شــود،
غالبـ ً
ـا حــاوی ویتامینهــای بیشــتری نســبت بــه
غــذای تــازهای اســت کــه پــس از چنــد روز نگهداری
و حمــل و نقــل بــه دســت مصــرف کننــده می رســد.

منبعwww.nutri-facts.org :

مسابقه نوروزی سوپرابیون
نــوروز بــا عیدیــش زیباســت ،مــا دوســت داریــم عیــدی مــون به شــما «ســین» ســامتی در ســفره هــای هفت
ســینتون باشــه.

شما رو به چیدن سفرههاتون با سین سالمتی سوپرابیون دعوت میکنیم.
عکسهــای ســفرهی هفــت ســینخود را کــه یکــی از محصــوالت ســوپرابیون در آن قــرار دارد را
بــرای مــا بفرســتید و برنــدهی مســابقهی ما باشــید.
به هرکدام از برندگان مسابقه به قید قرعه  5میلیون ریال وجه نقد ،تقدیم میشود.
تا  13فروردین ماه فرصت دارید تا عکسهای خود را برای ما ارسال کنید.
عـکـسهای خود را به آدرس ایمیل زیر و یا به واتس اپ شرکت ارسال کنید.
suprabion.info@gmail.com

0991-742-9346

صفحــه اینســتاگرام ســوپرابیون بــا ارئــه اطالعــات علمــی و مشــاوره
در تــاش اســت تــا «مکمــل ســامتی شــما» باشــد.
جهــت دنبــال کــردن اینســتاگرام ســوپرابیون روی لینــک زیــر کلیــک
کنید .
https://instagram.com/suprabion_info?igshid=h98hk6jzmjqj

