




طــی یکســال اخیــر با شــیوع همه گیــری کووید-19، در راســتای مهم ترین هدف ســوپرابیون که ســامت جامعه ایرانی اســت 
 بــرآن شــدیم بــا تــاش بــر تولیــد محصوالت بــا کیفیت، ضمــن حضور پررنگ  تر 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، اطاع رســانی 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.ir(، صفحــات اطــاع رســانی در فضای 
مجــازی ماننــد Instagram ، Facebook، Aparat ، YouTube، Pinterest و ســایر شــبکه های 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 

ــم. ــش بیافزایی اطاع رســانی خوی

 دکتر محمدرضا جعفرزاده
مدیر عامل شرکت اکسون فارمد



جراحی چاقی و دستورالعمل مرصف مکمل

دکتر مستانه تابش
دکترای تخصصی تغذیه و فیزیولوژی ورزشی 

)IFSO( عضو فدراسیون بین المللی جراحی چاقی

ســوم  یــک  بــه  نزدیــک 
ســنین  در  دنیــا  جمعیــت 
مختلــف در معــرض چاقــی 
ــد و جراحــی چاقــی  ــرار دارن ق
یکــی از روش هــای درمانــی 
مؤثــر بــرای افــرادی اســت 
کــه از چاقــی مفــرط رنــج 

 . نــد می بر

ــه  ــرادی توصی ــه اف ــرای چ ــی ب ــی چاق جراح
؟ د می شــو

ــی  ــان چاق ــرای درم ــی ب ــی چاق ــوال جراح معم
مفــرط یــا افــرادی کــه چاقــی درجــه دو دارنــد، 
ــت،  ــل دیاب ــیون مث ــک اندیکاس ــا ی ــراه ب هم
بیماریهــای قلبــی یا مشــکالت عضالنی اســکلتی 
کــه کیفیــت زندگــی فــرد را تحــت شــعاع قــرار 

داده، توصیــه می شــود.



:BMI محاسبه

)m2( قد / )kg( وزن

:BMI تفسیر عدد

کمتر از 18.5: کمبود وزن
18.5 تا 24.9: وزن نرمال

25 تا 29.9: اضافه وزن

30 ≥: چاق 

30 تا 34.9: چاقی درجه یک
35 تا 39.9: چاقی درجه دو

40 ≥ چاقی درجه سه

cdc.gov : منبع

سن مناسب برای جراحی چاقی کدام است؟
ــی  ــرای جراح ــال ب ــا 70 س ــنی 16 ت ــدوده س مح
ــدوده  ــن مح ــا ای ــت ام ــده اس ــف ش ــی تعری چاق

ــم دارد. ــتثناهایی ه ــنی اس س
چند نکته در ارتباط با سن و جراحی چاقی:

   افــراد بــا ســنین بــاال اگــر بــه درســتی بــرای عمــل 
ــرای  ــری ب ــک کمت ــوند، ریس ــاب ش ــی انتخ جراح
ابتــال بــه دیابــت نــوع دو و بیمــاری قلبــی خواهنــد 

داشــت.
   ســن و ســال یــک شــاخص مهــم در مراقبت هــای 
تغذیــه ای و مصــرف مکمــل بعــد از جراحــی چاقــی 

. ست ا
ــا نظــر جــراح  ــرط ب ــی مف ــان دچــار چاق    نوجوان

ــد. ــام دهن ــی انج ــی چاق ــد جراح می توانن



پروســه  در  زمانــی  چــه  از  مکمل یــاری  برنامــه 
جراحــی چاقــی بــرای فــرد توصیــه می شــود؟

انجمــن جراحــی متابولیــک و چاقی آمریــکا، مصرف 
ــی  ــورت طوالن ــرال را بص ــن و مین ــی ویتامی مولت
مــدت بــرای افــرادی کــه جراحــی چاقــی داشــته اند 
در  مکمل یــاری  حقیقــت  در  می کنــد.  توصیــه 
ــی دارای  ــس از جراح ــل و پ ــی قب ــان، یعن دو زم

ــت.  ــت اس اهمی
قبــل از اینکــه فــرد وارد پروســه جراحــی شــود بایــد 
ــطح  ــه در آن س ــد ک ــام ده ــل انج ــش کام آزمای
خونــی یکســری از ویتامین هــا و امــالح نیــز چــک 
می شــود )ویتامیــن ب1، ب2 و ب12، اســید فولیــک 
ــی  ــول در چرب ــای محل ــیم، ویتامین ه ــن، کلس آه
)آ، دی، ای، کا((. اگــر فــرد قبــل از جراحــی کمبــود 
ــه  ــا توصی ــه حتم ــته باش ــا را داش ــن ریزمغذیه ای
ــرد وارد  ــود، ف ــان کمب ــس از درم ــه پ ــود ک می ش
پروســه جراحــی شــود. بعــد از جراحــی معمــوال در 
مــاه ســوم، ششــم، دوازدهــم و پــس از آن بصــورت 

ــود.  ــرل می ش ــا کنت ــطح ریزمغذیه ــاالنه س س
بــا وجــود اینکــه مراجعــان مــا چــاق هســتند امــا 
خیلــی از اوقــات شــاهد ســوءتغذیه هایی در افــراد
چـاق هستیم و یـا یکسـری کمــبودهایی در افـراد

ــت  ــن اس ــرد ممک ــود ف ــه خ ــم ک ــاق می بینی  چ
انتظــار نداشــته باشــد و حتــی تصــور جامعــه ایــن 
ــود  ــال کمب ــد مث ــرا بای ــاق چ ــراد چ ــه اف ــت ک اس

ــند! ــته باش ــیم داش کلس
مــروری بــر اینکــه فــردی کــه جراحــی چاقــی انجــام 
ــه  ــاز دارد و چ ــی نی ــه مکمل های ــه چ ــد ب می ده
ویتامیــن  و مینرالــی قبــل و بعــد از جراحــی چاقــی 

بایــد چــک شــود:

ویتامین B1 )تیامین(: 

یکــی از مهمتریــن ویتامین هــا کــه کمبــود آن زیــاد 
ــل از  ــذا قب ــت، ل ــن ب1 اس ــود ویتامی ــده می ش دی
جراحــی بــرای همــه افــراد توصیــه می شــود. پــس 
از جراحــی هــم بصــورت روتیــن بایــد بررســی شــود 
کــه آیــا بیمــار کمبــود ب1 دارد یــا خیــر. نیــاز فــرد 
بــه ویتامیــن ب1 از طریــق مکمــل مولتــی ویتامیــن 
ــه  ــز جداگان ــه تجوی ــاز ب ــذا نی ــود ل ــن می ش تأمی

نیســت مگــر تحــت شــرایط خــاص.
ــن ب1 پــس  ــود ویتامی ــرای کمب ــر خطــر ب ــراد پ اف
ــای  ــی از گروه ه ــا، بعض ــی: خانم ه ــی چاق از جراح
نــژادی، افــرادی کــه قبــل از جراحــی کمبود داشــتند، 
افــرادی کــه پــس از جراحــی تــب و اســتفراغ دارند، 

و یــا حتــی افــرادی کــه یبوســت دارنــد.



ــد در  ــن ب12 بای ــطح ویتامی ــی، س ــد از جراح   بع
چندیــن نوبــت در فواصــل مشــخص کنتــرل شــود 
ــه  ــا توصی ــن ه ــد. گایدالی ــودی رخ نده ــا کمب ت
می کننــد کــه اگــر قــرار اســت کمبــود ب12 را جبــران 
کنیــم در بیشــتر مواقــع بهتــر اســت کــه بــه شــکل 
دوز روزانــه تجویــز کنیــم نــه بــه صــورت مــگا دوز و 

بــه شــکل تزریقــی. 

ویتامین B9 )فولیک اسید(:

ــه  ــه ب ــورت روزان ــه ص ــی ب ــس از جراح ــار پ بیم
ــا و  ــه خانم ه ــاز روزان ــاز دارد. نی ــید نی ــک اس فولی
آقایــان ۴۰۰ تــا ۸۰۰ میلی گــرم اســت و بهتــر اســت 
از مولتی ویتامیــن تأمیــن  بصــورت خوراکــی و 

ــت. ــه نیس ــتفاده جداگان ــه اس ــاز ب ــود و نی ش

ویتامین B12 )کوباالمین( : 

ــا  ــت ام ــایع اس ــیار ش ــن ب12 بس ــود ویتامی کمب
ــه  ــه آن توج ــب ب ــه اغل ــم ک ــیار مه ــأله بس مس
ــی  ــا کم ــاق ت ــراد چ ــه اف ــت ک ــن اس ــود ای نمی ش
احســاس ضعــف می کننــد )هــم قبــل و هــم پــس 
از جراحــی( یــک ب-کمپلکــس یــا نروبیــون تزریــق 
ــتر  ــه در بیش ــت ک ــن اس ــأله ای ــا مس ــد. ام می کنن
ــر  ــه خاط ــی ب ــد از جراح ــی بع ــف بدن ــع ضع مواق
ضعــف عضالنــی اســت و بــه کمبــود ب12 مرتبــط 
نیســت. علــت ضعــف عضــالت ایــن اســت کــه فرد 
بیشــتر مواقــع پروتــکل ورزش را بــه درســتی رعایت 
نمی کنــد و فکــر می کنــد بعــد از جراحــی فقــط باید 
پیــاده روی کنــد یــا فقــط شــنا بــرود، کــه متأســفانه 
ــی ممکــن اســت طــی  ــی از گروه هــای عضالن خیل
ایــن ورزش درگیــر نشــوند یــا بــه خوبــی تقویــت 
ــده  ــه عه ــن را ب ــه ای ــر اســت ک ــس بهت نشــوند پ
متخصــص بگذارنــد تــا بــا بررســی تخصصــی اگــر 
کمبــود ویتامینــی وجــود داشــت بــرای فــرد تجویــز 

شــود.



آهن: 

ــت  ــم اس ــیار مه ــن بس ــی آه ــطح خون ــی س بررس
ــی  ــه جراح ــرادی ک ــادی از اف ــد زی ــه درص ــرا ک چ
و  هســتند  خانم هــا  می دهنــد  انجــام  چاقــی 
ــا  ــر آهــن در کشــور م ــی فق ــه کمخون ــم ک می دانی
ــی  ــرای جراح ــه ب ــم ک ــی ه ــت، خانم های ــاد اس زی
چاقــی مراجعــه می کننــد اغلــب کمبــود آهــن 
ــی  ــل تغییرات ــه دلی ــد از جراحــی هــم ب ــد. بع دارن
کــه اتفــاق می افتــد، بیمــاران اغلــب برخــی از 
ــد  ــل کنن ــد تحم ــال نمی توانن ــی را اص ــواد غذای م
ــد  و ممکــن اســت آرام آرام ســطح آهــن افــت کن
ــم اســت  ــذا مه ــود ایجــاد شــود، ل و عــوارض کمب
ــا 60  ــه حــدود 45 ت ــه صــورت روزان کــه آهــن را ب
ــی  ــد از جراح ــد. بع ــت کنن ــًا دریاف ــرم حتم میلی گ

ــود. ــک ش ــد چ ــا بای ــن حتم ــطح آه س

چند نکته مهم در مصرف آهن:

ــای،  ــا چ ــراه ب ــت هم ــر اس ــی بهت ــن دریافت 1(آه
ــود.  ــل نش ــذب مخت ــا ج ــد ت ــات نباش ــوه و لبنی قه
ــس،  ــل؛ م ــی مث ــا ترکیبات ــن ب ــودن آه ــراه ب 2(هم
ــذب  ــه ج ــن ث ب ــید و ویتامی ــک اس ــز، فولی منگن

بهتــر آن کمــک می کنــد. 
ــد مکمــل کلســیم  ــی بای ــه هــر دلیل ــرد ب ــر ف 3( اگ
ــر اســت بیــن مصــرف ایــن  ــد بهت هــم مصــرف کن
دو مکمــل حداقــل 2 ســاعت فاصلــه رعایــت شــود؛ 
چــرا کــه ممکــن اســت مقــداری تداخــل جــذب رخ 

دهــد.



ــه  ــنگ کلی ــک س ــوص ریس ــراد درخص ــی اف برخ
ســوال می کننــد؛ کــه بــا مصــرف ســیترات کلســیم 
مشــکل خاصــی نــدارد فقــط فرامــوش نکننــد که 
ــراوان  ــات ف ــا آب و مایع ــد ب ــیم بای ــرص کلس ق

مصــرف شــود.
 

کلسیم: 

مصــرف کلســیم بســیار مهــم اســت بویــژه در 
انجــام  معــده  بای پــس  عمــل  کــه  افــرادی 
داده انــد. اغلــب ایــن افــراد ســؤال می پرســند مــا 
ــم،  ــه بدی ــر ادام ــر عم ــا آخ ــد ت ــزی را بای ــه چی چ
براســاس گاید الیــن ممکــن اســت شــما تــا مــدت 
ــی  ــید ول ــته باش ــل داش ــه مکم ــاز ب ــی نی طوالن

کلســیم بســیار مهم تــر اســت.

در افــرادی کــه عمــل بای پــس 
انجــام دادنــد فــرم کلســیم 
مصرفــی بســیار مهــم اســت و 
ــرم  ــا ف ــود حتم ــه می ش توصی
ســیترات کلســیم باشــد. نکتــه 
ــن  ــود ویتامی ــر وج ــم دیگ مه
دی و منیزیــم و دیگــر ترکیبــات 
ــذب  ــود ج ــه بهب ــه ب ــت ک اس

ــد. ــک می کن ــیم کم کلس



 :D3 ویتامین

در ســالمت اســتخوان ها و دندان هــا اهمیــت 
بهتــر کلســیم می شــود.  باعــث جــذب  دارد و 
ــایع  ــیار ش ــران بس ــن در ای ــن ویتامی ــود ای کمب
اســت. بطــور مثــال؛ اگــر در یــک نوبــت40 بیمــار 
ــن  ــود ویتامی ــر کمب ــا 35 نف ــوند، قطع ــت ش ویزی
ــرد  ــک ک ــا کم ــی، کرون ــرایط فعل ــد. در ش دی دارن
ــوند  ــاس ش ــن دی حس ــه ویتامی ــبت ب ــه نس هم
ــر  ــراد اندکــی بهت ــن دی اف و االن وضعیــت ویتامی
شــده اســت. مصــرف مکمــل ویتامیــن دی در افراد 
ــات  ــه مطالع ــرا ک ــتری دارد چ ــت بیش ــاق اهمی چ
ــراد  ــن دی در اف ــود ویتامی ــه کمب ــد ک ــان دادن نش
ــه  ــه آن اســت ک ــک فرضی چــاق بیشــتر اســت. ی
ویتامیــن دی در بافــت چربــی ایــن افــراد بــه دام 
ــرار  ــدن ق ــتفاده ب ــورد اس ــد م ــد و نمی توان می افت

ــرد. گی
ویتامیــن دی از مــواردی اســت کــه منبــع اصلی آن 
غــذا نیســت و منبــع اصلــی آن نــور آفتــاب اســت. 
ــن  ــود ویتامی ــه کمب ــی ک ــم کس ــار نداری ــا انتظ ام
ــاب  ــور افت ــر ن ــط زی ــران فق ــت جب دی دارد جه
ــن دی بصــورت  دراز بکشــد، پــس مصــرف ویتامی

ــود.  ــه می ش ــیار توصی ــل بس مکم
قبــل و بعــد از جراحــی در کنــار ویتامیــن دی، ســایر 
ــز  ــی )آ، ای، کا( نی ــول در چرب ــای محل ویتامین ه

بایــد کنتــرل شــوند. 

ــد شــود،  ــت بیشــتری بای ــن آ دق ــورد ویتامی در م
ــن  ــود ممک ــم نش ــتی تنظی ــه درس ــر دوز آن ب اگ
ــول در  اســت عــوارض داشــته باشــه و چــون محل
آب هــم نیســت می توانــد ســبب  مســمومیت 

ــود. ش

زینک )روی(: 

ــد از  ــل و بع ــه قب ــت ک ــواردی اس ــزء م ــک ج زین
ــوردار  ــادی برخ ــت زی ــا از اهمی ــرای م ــی ب جراح
اســت، چــرا کــه در فرآینــد بهبــود زخــم و تقویــت 
سیســتم ایمنــی تأثیــر دارد. خیلــی از افــراد بعــد از 
جراحــی مثــال مــاه ســوم و مــاه ششــم، ریــزش مــو 
تلــوژن دارنــد و بــرای اینکــه جلــوی ریــزش مــو را 
بگیرنــد دوزهــای بــاالی زینــک مصــرف می کننــد و 
در مــواردی کــه فــرد مکمــل آهــن و کلســیم هــم 
ــاد  ــذب ایج ــل ج ــد تداخ ــد میتوان ــرف می کن مص

کنــد. 
زینــک هــم از مــواردی اســت کــه بصــورت دوره ای 
ــط  ــه توس ــاز روزان ــورد نی ــود و دوز م ــک می ش چ

متخصــص بایــد تعییــن شــود.



مس: 
مکمــل مــس را جداگانــه تجویــز نمی کنیــم و 
ــن  ــی ویتامی ــه در مولت ــزان ک ــان می ــوال هم معم
و  وجــود مــس  می کنــد.  کفایــت  دارد  وجــود 
همچنیــن منگنــز در کنــار آهــن می توانــد در فراینــد 

ــذارد. ــت بگ ــر مثب ــن تأثی ــذب آه ج
ــن  ــدم تأمی ــورت ع ــید در ص ــته باش ــر داش بخاط
ویتامیــن و امــالح 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 می گذارد

مقاله علمی برای مطالعه بیشتر:
Nutrition, Physical Activity, and Prescription of Supplements in Pre- and Post-bariatric Surgery Patients: a Practical Guideline. Obes Surg. 2019 Oct;3400-3385:)10(29. doi: 10.1007/s-04112-019-11695y.



دکتر زهرا ایمانی 
متخصص زنان و زایمان

از کمخونی تا معیارهای انتخاب مکمل آهن 

ــر  ــان اگ ــد زن ــش از 50 درص بی
ــته  ــی نداش ــم خون ــکل ک مش
مشــکل  حداقــل  باشــند 
کمبــود ذخایــر آهــن را دارنــد. 
بصــورت  اغلــب  کمخونــی 
ــی،  ــتگی، بیحال ــاس خس احس
ــی و  ــف عموم ــرگیجه و ضع س
ــروز  ــردرد ب ــورت س ــی بص حت

. می کنــد

آیــا رژیــم غذایــی عــادی پاســخگوی نیــاز بــدن بــه 
ــت؟ آهن اس

ــه  ــی ک ــواد غذای ــی در م ــوان! حت ــچ عن ــه هی ب
آهــن بســیار باالیــی دارنــد مشــکل جــذب آهــن 
وجــود دارد و بایــد آهنــی کــه اســتفاده می شــود 
جــذب باالیــی داشــته باشــد، بنابرایــن در افــراد 
ــر  ــود آهــن حتمــا مکمــل آهــن تجوی دچــار کمب
تأکیــد  تنهایــی  بــه  تغذیــه  روی  و  می کنیــم 

نمی کنیــم. 



در مصــرف مکمــل آهــن شــما مصــرف کپســول را 
ــربت؟ ــا ش ــد ی ــه می کنی توصی

ــک  ــدام ی ــل ک ــه تحم ــار دارد ک ــه بیم ــتگی ب بس
ــرای او راحــت تــر اســت. مشــکل شــربت ایــن  ب
ــد  ــا باش ــا دندان ه ــاس ب ــر در تم ــه اگ ــت ک اس
ممکــن اســت مقــداری بــه دندان هــا رنــگ 
ــم  ــی مه ــر اســت ول ــن کپســول بهت دهــد بنابرای
ــیون  ــن در فرموالس ــی از آه ــه ملح ــه چ ــت ک اس
ــت  ــر اس ــی بهت ــد تخصص ــود دارد. از دی آن وج
ــروس  ــب ف ــل؛ ترکی ــد مث ــده باش ــاته ش ــن ش آه
ــر  ــذب باالت ــون دارای ج ــولفات، چ ــین س گایس
ــه  ــری ک ــای دیگ ــاح و یون ه ــایر ام ــا س ــت، ب اس
در روده اســت تداخــل جــذب پیــدا نمی کنــد 
ــل عارضــه گوارشــی از جملــه  و همچنیــن حداق

یبوســت و تهــوع را دارد. 

چــه ترکیباتــی بهتــر اســت در کنــار آهــن مصــرف 
شــود؟ 

ــاح  ــات و ام ــری از ترکیب یکس
دیگــر غیــر از آهــن در ســاخت 
هموگلوبیــن )عامــل اصلــی 
نقــش  بــدن(  خون رســانی 
جملــه  از  دارنــد  مؤثــری 
ویتامیــن آنهــا  مهمتریــن 
، فولیــک   B6ویتامیــن ،  B12
همچنیــن  و  زینــک  اســید، 
ــه در  ــه هم ــد ک ــس می باش م
ــش  ــن نق ــاخت هموگلوبی س

ــد. دارن



بنابرایــن اگــر در کنــار آهــن مصــرف شــوند وکمبود 
آنهــا در بــدن وجــود نداشــته باشــد ســاخت 
می شــود.  انجــام  بهتــر  خیلــی  هموگلوبیــن 
کمبــود هــر یــک از ایــن مــوارد بــه نحــوی باعــث 

می شــود.  کم خونــی 
مثــال کمبــود ویتامیــن B12 و فولیــک اســید باعــث 
 B6 ــن ــود ویتامی ــتیک، کمب ــی مگالوبالس کمخون
ــس  ــود م ــک، کمب ــی هایپوکرومی ــث کمخون باع
باعــث کمخونــی نرموکورومیــک می شــود. زینــک 
ــک  ــش دارد و ی ــن نق ــاخت هموگلوبی ــم در س ه
مســأله دیگــر کــه اغلــب مــا مشــاهده می کنیــم، 
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 
ــد  ــته باش ــود داش ــار خ ــا را در کن ــن ریزمغذیه ای
قطعــا تأثیــر بهتــری خواهــد داشــت. در رابطــه بــا 
ویتامیــن ث هــم ثابــت شــده اســت کــه جــذب 

ــد. ــش می ده ــن را افزای آه

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 
ــد  ــر پاییــن باشــد بای ــه اگ ــم ک را بررســی می کنی
ــارداری  ــی در ب ــم، ول ــال کنی ــن را نرم ــره آه ذخی
بــا وجــود نرمــال بــودن بــاز هــم آهــن را تجویــز 
می کنیــم تــا ذخیــره ی 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 
ــه  ــه ماه ــود. در س ــز ش ــن تجوی ــد آه ــا بای حتم
ــرف  ــن مص ــد آه ــم بای ــیردهی ه اول دوران ش
شــود ولــی بعــد از آن چــون مــادر قاعدگــی نــدارد 
ــن  ــره آه ــر ذخی ــد اگ ــت نمی ده ــون از دس و خ

خــوب باشــد دیگــر نیــازی بــه تجویــز نیســت.
 

تداخات آهن:

ــتند  ــه در روده هس ــیدی ک ــا و اس ــی از یونه بعض
ــل  ــد مث ــدا کنن ــل پی ــن تداخ ــا آه ــد ب می توانن
فــروس گالیســین  ملــح  اگــزاالت.  و  کلســیم 
ســولفات بدلیــل آنکــه شــالته شــده اســت تداخل 
ــذب  ــه ج ــواد دارد، در نتیج ــن م ــا ای ــی ب اندک

ــت. ــد داش ــی خواه خوب



فروکامپلیت

ــورت  ــه ص ــه چ ــت ب ــول فروکامپلی ــیون محص فرموالس
ــت: اس

ایــن محصــول دارای فرموالســیون کامــل اســت و تأمیــن 
کننــده آهــن بصــورت فــروس گالیســین ســولفات، اســید 
فولیــک، ویتامیــن ب6 و ب12، ویتامیــن ث، زینــک و 
مــس، بــرای رفــع خســتگی و بدلیل داشــتن فرموالســیون 
ــه  ــی در هم ــوع کمخون ــر ن ــگیری از ه ــرای پیش ــل ب کام

افــراد مناســب اســت.



 )UL باالترین سطح مجاز مصرف یک ماده مغذی است که در آن هیچگونه عوارض جانبی مضر پیش بینی نمی شود(

مصــرف همزمــان مکمــل آهــن  بــا غذاهــا و 
: نی ها شــید نو

غذایــی  مــواد  برخــی  در  موجــود  ترکیبــات 
ــفات(  ــزاالت و فس ــا، اگ ــامل فیتات ه ــی )ش گیاه
ــیر،  ــای، ش ــود در چ ــات موج ــن ترکیب و همچنی
ــع جــذب آهــن  قهــوه و نوشــیدنی های گازدار مان

ند. می شــو
ماننــد  شــده  شــاته  آهــن  ترکیبــات  نکتــه: 
فروکامپلیــت کمتریــن تداخــل را بــا ترکیبــات موجود 
در مــواد غذایــی دارد لــذا می تــوان بــا خیالــت راحت 

ــرد. ــرف ک ــی مص ــده غذای ــس از وع ــی پ آن را حت

ــاردار  ــان ب ــرای زن ــن ب ــیردهی: آه ــارداری و ش ب
ــه  ــاز روزان ــد مج ــر از ح ــی دوز کمت ــیرده وقت و ش
)UL( یعنــی 45 میلــی گــرم در روز آهــن المنتــال 
ــت. ــر اس ــدون خط ــال ب ــود  کام ــتفاده می ش اس

فروکامپلیت برای چه افرادی توصیه می شود:
    افــرادی بــا ســطح پاییــن گلبولهــای قرمــز خــون 

ســالم )کمخونــی( بــه دلیــل کمبــود آهــن
ــر ویتامیــن ب12،  ــل فق ــی بدلی ــا کمخون ــراد ب     اف
ــت  ــا: فروکامپلی ــایر ریزمغذیه ــک و س ــید فولی اس
بدلیــل فرموالســیون کامــل بــرای ایــن قبیــل 

اســت. مناســب  کمخونی هــا 
ــارداری،  ــی در ب ــع کمخون ــگیری و رف ــرای پیش     ب
ــا  ــان ب ــوارش، زن ــتگاه گ ــزی دس ــیردهی، خونری ش
خونریــزی ماهانــه و افــراد بــا کمخونــی فقــر آهــن
ــژه  ــته اند بوی ــی داش ــی چاق ــه جراح ــرادی ک     اف

ــده ــای پــس مع عمــل ب
    ســطح پاییــن گلبولهــای قرمــز در افــراد مبتــال بــه 
یــک بیمــاری مزمــن )کمخونــی ناشــی از  بیمــاری 
مزمــن(:  بســیاری از بیماریهــا ماننــد ســرطان، 
ــد  ــدز می توانن ــا اچ آی وی / ای ــوی ی مشــکالت کلی

باعــث کمخونــی شــوند. 

داروخانه های آناین فروش 

فـروکـامـپـلـیت 

Parsinpharmacy.com 

Darukade.com 

Daruclick.com 

Drluxe.ir 

Arash24.com 

Sabetpharma.com

Parsinpharmacy.com
Darukade.com
Daruclick.com
Drluxe.ir
Arash24.com
Sabetpharma.com


دکتر مستانه تابش
دکتری تخصصی فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

)IFSO( عضو فدراسیون بین المللی جراحی چاقی

بيــش از ٩٠٪ مبتايــان بــه 
ــت  ــا دياب ــا ب ــت در دني دياب
ــوع دو درگیــر هســتند، ایــن  ن
ــه  ــدت ب ــه ش ــت ب ــوع دياب ن
ــط  ــراد مرتب ــي اف ــبك زندگ س
اســت و يكــي از مهم تريــن 
اقدامــات، آمــوزش به افــراد در 
جهــت اصــاح ســبک  زندگــی 

ــود. ــد ب خواه

ــد؛  ــاط قــوی باهــم دارن ــوع دو و وزن ارتب ــت ن دياب
ــه  ــال ب ــرد چــاق می شــود ريســك ابت ــه ف ــي ك وقت
ــی  ــد، یعن ــه شــدت افزايــش پيــدا مي كن ديابــت ب
ــم هاي  ــد مكانيس ــدن مي توان ــي در ب ــع چرب تجم
التهابــي و یــا مقاومــت بــه انســولين باشــد که خطر 
ــد.  ــش مي ده ــوع دو را افزاي ــت ن ــه دياب ــال ب ابت
بنابرايــن اگــر در مرحلــه پیــش ديابــت هســتيد و یا 
حتــي اگــر مبتــال شــديد یــک مقــدار كاهــش وزن 
ــا  ــر گايدالين ه ــد. اکث ــده باش ــد كمك کنن مي توان
کاهــش 5 تــا 7 درصــد وزن و برخــی دیگــر کاهــش 

ــد. ــه مي کنن ــد را توصي ــا 10 درص 5 ت
بــراي يــک فــرد 70 كيلوگــرم چيــزي حــدود مثــال 5 

کیلــو گــرم خواهــد بــود.

اضافه وزن؛ زنگ خطری برای دیابت



دکتر شایسته خلیلی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

٧ درصــد كاهــش وزن مي تواند 
فــردي را كــه در مرحلــه اختــال 
قنــد خــون قــرار دارد تــا ١١ ســال 
ــت  ــه دیاب ــدن ب ــل ش از تبدی

جلوگيــري کنــد. 

11 ســال عــدد خیلــی بــزرگ و تــکان دهنده ای اســت 
و اهمیــت آن در افــراد چــاق، افــراد بــا اضافــه وزن و 
خانم هــای بــارداری کــه در دوران بــارداری مبتــال بــه 

ــد. ــوند، می باش ــت می ش دیاب

ــه  ــا ب ــرد مبت ــه ف ــود ك ــث می ش ــي باع ــرا چاق چ
ــود؟ ــت ش دياب

ــدارد  ــي ن ــولين كاراي ــال انس ــاق عم ــرد چ ــرای ف ب
)بيــرون ســلول پــر از انســولين اســت ولــي ســلولها 
تشــنه انســولين هســتند(، به ایــن حالــت اصطالحا 

ــه می شــود. ــه انســولين گفت مقاومــت ب
ــت؟  ــاک اس ــرا خطرن ــولين چ ــه انس ــت ب مقاوم
ــد آســتانه گرســنگي  انســولين کــه افزایــش می یاب
پاییــن آمــده و فــرد زود بــه زود گرســنه مي شــود و 
ــتر  ــون بیش ــد خ ــاره قن ــد و دوب ــواری می کن ریزه خ
افزایــش پیــدا می کنــد و انســولين تــالش می کنــد 
تــا قنــد را كنتــرل کنــد يعنــي يــک ســيكل معيــوب، 
کــه باعــث می شــود چاقــي بيشــتر شــود و ســرعت 
ابتــال بــه ديابــت افزایــش یابــد. کاهــش وزن میزان 
ــک  ــش داده و ریس ــولین را کاه ــه انس ــت ب مقاوم

ــم می شــود. ــت ک ــه دیاب ــال ب ابت



دکتر مستانه تابش:

یــک مســأله مهــم ايــن اســت كــه فــرد مبتــال بــه 
ــر  ــه ه ــت ب ــرار نيس ــت ق ــش دياب ــا پي ــت ي دياب
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 مي كننــد. 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 مدیترانــه ای. قــرار 
نيســت فــرد مبتــال 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. رژیم هــای شــدید کــه فــرد ســریعا بــه 
ــرا  ــتند چ ــوب نیس ــد خ ــود می رس ــواه خ وزن دلخ
کــه پــس از تــرک رژیــم بدلیــل کاهــش ســوخت و 
ســـاز بـدن، وزن سـریـعـا به حـالــت قــبــل بــر

 می گردد.

ــت.  ــي اس ــت فيزيك ــدي فعالي ــم بع ــأله ی مه مس
ــا  ــر در دنی ــال اخي ــا در 50 س ــاس پژوهش ه براس
شــايد ســطح فعاليــت فيزيكــي افــراد خیلــی تغییــر 
ــي  ــا خيل ــی آنه ــقاب غذای ــي بش ــد ول ــرده باش نك
ــطح  ــران س ــفانه در اي ــي متأس ــرده ول ــاد تغییرك زي
ــرده و رو  ــر ك ــي تغیی ــراد خيل ــي اف ــت فيزيك فعالي
بــه کاهــش اســت و تبديــل بــه يــك دغدغــه شــده 
ــار  ــا از بیم ــه م ــی ک ــت فیزیک اســت. ســطح فعالی
ــرد  ــي ف ــت؛ يعن ــب نیس ــم عجیب غری ــار داری انتظ
اگــر بتوانــد 150 دقيقــه فعاليــت فيزيكــي بــا شــدت 
متوســط در هفتــه داشــته باشــد تأثیــر زیــادی بــر 
كاهــش وزن و كنتــرل قنــد خــون خواهــد داشــت. 
افــراد می تواننــد  150دقیقــه را بــه بازه هــای زمانــی 

کوتــاه تقســیم کننــد.



دکتر سوده رازقي
متخصص تغذیه

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ــورت  ــن ص ــی بدی ــوی غذای ــن الگ ــای ای توصیه ه
اســت؛

مصــرف غــالت پــر فیبــر مثــل نان هــای ســبوس دار 
)مصــرف برنــج ســفید را محــدود کنید(

ــا نصــف  ــوان ســبزیجات خــام ی ــا 4 لی ــه 3 ت روزان
ایــن میــزان ســبزیجات پختــه و 2 تــا 3 عــدد میــوه 

مصــرف کنیــد
ــرم(  ــدازه 30 گ ــه ان ــل )ب ــیار روی آجی ــد بس تأکی
ــا  ــز و ی ــدد مغ ــا 20 ع ــا 14 ت ــت ب ــاوی اس ــه مس ک
جایگزیــن تخمــه یــا دانه هــای روغنــی مثــل کنجــد
روغن هــای مصرفــی؛ بیشــتر روغــن زیتــون و 
فرآورده هــای کنجــد باشــد )میــزان توصیــه شــده 4 
قاشــق مربــا خــوری تــا 4 قاشــق غــذا خــوری در روز 

اســت(
مصرف کافی لبنیات بصورت روزانه

ــگا 3  ــار ماهی هــای دارای ام ــه ای یکب مصــرف هفت
بــاال مثــل؛ ماهی هــای آبهــای ســرد و عمیــق مثــل 

شــوریده، ســرخو، ماهــی آزاد، ماهــی تــن
یک تا دوبار در هفته گوشت پرندگان

ــاد  ــاز زی ــیر و پی ــرف س ــی مص ــو غذای ــن الگ در ای
می شــود توصیــه 

ــرب،  ــی چ ــده و خیل ــرآوری ش ــای ف ــرف غذاه مص
ــود ــدود ش ــک مح ــز و نم ــت قرم ــیرینی، گوش ش

الگــوی غذایی مدیترانــه ای خطر 
ــت را کاهــش می دهد. دیاب

هیــچ رژیم غذایــی وجــود ندارد 
کــه تنهــا باعــث کاهــش چربــی 
ــا  ــود. ام ــکمی ش ــه ش از ناحی
ــه ای  ــم مدیتران ــوص رژی درخص
ــد  ــاه و بلن ــی های کوت در بررس
ــت روی  ــده اس ــده ش ــدت دی م
چاقــی شــکمی در کنــار کاهــش 

ــت. ــر اس ــی مؤث وزن عموم



مطالعه ی تأثیر ریزمغذیها در افرسدگی

 سپیده سجادی
)سوپروایزر فروش شرکت اکسون فارمد(

ــل  ــل عوام ــی از تعام ــی، ناش ــای روان ــاری ه بیم
مختلفــی اســت کــه منجــر بــه اختــالل در عملکــرد 
مغــز  عصبــی  دهنده هــای  انتقــال  از  برخــی 
می شــود. تغییــر در انتقــال ســیگنال مغــزی در 
ــاختار  ــر در س ــا تغیی ــی، ی ــالالت روان ــاد اخت ایج
ــا عــدم تعــادل  ــی، ی ــده عصب شــیمیایی انتقال دهن
در هــر نقطــه از ایــن فرآینــد پیچیــده، مهــم اســت و 
ممکــن اســت بــر احساســات، خلــق وخــو، افــکار و 
رفتارهــا تأثیــر بگــذارد. کمبــود انتقــال دهنده هــای 
عصبــی ماننــد ســروتونین، نورآدرنالیــن و گامــا آمینو 
ــردگی  ــا افس ــب ب ــید )GABA( اغل ــک اس بوتیری
ــواد  ــادل م ــودن و تع ــراه اســت. در دســترس ب هم
مغــذی بــرای عملکــرد مغــز بــه عملکــرد آنزیم هــا و 

کوآنزیم هــا بســتگی دارد. 

بــا ایــن حــال برخــی از آنهــا نقــش بســیار مهم تــری 
در عملکــرد ســلول هــای عصبــی و ســایر ســلول های 
ــرای  ــوان ب ــی می ت ــت، حت ــد. در حقیق ــزی دارن مغ
ــر  ــه ه ــناختی ب ــوزه ی ش ــاص در ح ــای خ فعالیته

ــر خــاص اختصــاص داد. ــک اث ــن ی ویتامی
کمبــود چندیــن ریــز  مغــذی بــر مغــز تأثیــر منفــی 
می گــذارد و از ایــن رو می توانــد اختــالالت روانــی 
ماننــد افســردگی را تشــدید کنــد. مهــم اســت بدانیــم 
ــرف  ــار آن مص ــی و در کن ــم غذای ــه رژی ــه ب ــه توج ک
مکمل مناســب کــه دارای ویتامیــن ث، اســید فولیک، 
نیاســین، تیامیــن، آهــن، روی، اســیدهای چــرب امگا 
ــاز  ــد نی ــد می توان ــنE   باش ــن D و ویتامی 3، ویتامی
ــی  ــد روان پریش ــای ض ــاالی داروه ــه دوز ب ــرد را ب ف
کاهــش دهــد و منجــر بــه کاهــش عــوارض جانبــی و 

ســمی آنهــا شــود.

تمــام ویتامین هــا بــرای عملکرد 
طبیعــی مغز ضروری هســتند

تأثیر ریزمغذیها1 بر افسردگی

1-ریزمغذیها شــامل ویتامین ها  مواد معدنی است



 B complex ویتامین

ــه آســیب  ــن B1( منجــر ب ــن )ویتامی ــود تیامی کمب
ــم  ــوان کوآنزی ــه عن ــرد ب ــش عملک ــزی و کاه مغ
ــک  ــو بوتیری ــا آمین ــن، گام ــتیل کولی ــنتز اس در س
اســید )GABA( و گلوتامــات شــناخته شــده اســت. 
ــتفاده از  ــرای اس ــین ب ــا نیاس ــید ی ــک اس نیکوتینی

ــت. ــروری اس ــیژن ض اکس
تولیــد انــرژی و اســتفاده از گلوکــز توســط بافتهــای 
عصبــی بــا حضــور ویتامیــن B1 تســهیل می شــود، و 
عــالوه   بــر ایــن کاهش عملکــرد شــناختی را بــه ویژه 
ــن  ــدازد. همچنی ــق می ان ــه تعوی ــن ب ــراد مس در اف
ویتامیــن B1 و ویتامیــن B9 از مغــز در فراینــد رشــد 
و از حافظــه در پیــری محافظــت می کننــد. ویتامیــن 
ــد  ــی مفی ــل از قاعدگ ــردگی قب ــان افس B6 در درم
ــتقیم در  ــور مس ــه ط ــن B6 و B12 ب ــت. ویتامی اس
ســنتز انتقــال دهنده هــای عصبــی ماننــد دوپامیــن 

و ســروتونین نقــش دارنــد. 

ــن B6در  ــود ویتامی ــی، کمب ــواهد علم ــاس ش براس
افســردگی شــایع اســت همچنیــن مکانیســم 
ــز  ــروتونین مغ ــطح س ــش س ــه کاه ــی آن ب اصل
 B6 مرتبــط مــی باشــد. پیریدوکســین یــا ویتامیــن
ــی  ــای عصب ــال دهنده ه ــیاری از انتق ــنتز بس در س
)ماننــد دوپامیــن، ســروتونین و نوراپی نفریــن، 
اپی نفریــن، هیســتامین، گابــا( نقــش دارد و کمبــود 
ــا  ــروتونین و گاب ــد س ــش تولی ــه کاه ــر ب آن منج
می شــود. کوباالمیــن )ویتامیــن B12( در ســنتز 
ــن،  ــن، اپی نفری ــن، ســروتونین و نوراپی نفری دوپامی

ــش دارد. ــا نق ــتامین و گاب هیس
ویتامیــن B12 با فرآیندهای سیســتم عصبــی مرکزی 
در ارتبــاط اســت و کمبــود آن در بیمــاران روانــی کــه 
بســتری هســتند نســبت بــه افــراد عــادی بیشــتر 
ــل  ــوان مکم ــه عن ــزودن آن ب ــن اف ــت، بنابرای اس
ــی خصوصــا در  ــالل دو قطب ــی، در درمــان اخت غذای

مرحلــه شــیدایی مؤثــر اســت.

1-ریزمغذیها شــامل ویتامین ها  مواد معدنی است



ــز  ــرد مغ ــر عملک ــذی ب ــای ریزمغ ــتر، کمبوده بیش
افــراد تأثیــر می گــذارد. کمبــود اســید فولیــک منجــر 
ــه  ــروز افســردگی و کاهــش ســرعت پاســخ ب ــه ب ب
داروهــای ضــد افســردگی می شــود. در برخــی 
مــوارد اولیــن نشــانه های بالینــی کمبــود ویتامیــن 
ــنین  ــت و در س ــکی اس ــالل روانپزش ــک اخت B12 ی
پیــری نســبتا شــایع اســت کــه بیشــتر بــا اختالالت 

ــراه اســت. شــناختی هم

C ویتامین
ویتامیــن C یکــی از ملکولهــای اصلی آنتی اکســیدان 
در مغــز اســت. داشــتن ویتامیــن C در رژیــم 
ــی در  ــرات اساس ــزان تغیی ــش می ــا کاه ــی ب غذای
عملکــرد شــناختی همــراه اســت. ایــن ویتامیــن در 
انتقــال پیــام از طریــق نــورون و متابولیســم انتقــال 
ــی  ــان طوالن ــش دارد. درم ــی نق ــای عصب دهنده ه
ــر  ــاوی مقادی ــن ح ــی ویتامی ــک مولت ــا ی ــدت ب م
کافــی ویتامیــن C باعــث بهبــود خلق وخــو در افــراد 
ــود.  ــما می ش ــن C در پالس ــم ویتامی ــت ک ــا غلظ ب
کمبــود ویتامیــن C می توانــد منجــر بــه فرســودگی 

ــی شــود. ــالل روان تن و اخت

مواد معدنی اصلی مرتبط با افسردگی

کلسیم :
کلســیم باعــث انقبــاض و اتســاع عــروق و انتقــال 
ــی می شــود. نشــان داده شــده اســت ــه عصب تکان

ــر  ــی غی ــالالت خلق ــیم در اخت ــت کلس ــه فعالی ک
طبیعــی اســت و درمان هــای تثبیــت کننــده خلــق و 
خــو می توانــد بیــش فعالــی یــون کلســیم را تنظیــم 

کننــد. 
آهن:

آهــن در تولیــد ســروتونین و اپی نفریــن و دوپامیــن 
نقــش دارد. بــه عنــوان مثــال آهــن یــک فاکتــور در 
متابولیســم تیروزیــن بــه دوپامیــن اســت. در نتیجه 
ــوان نشــانگر  ــه عن تغییــرات در متابولیســم آهــن ب
بالقــوه پاتولوژیــک در بیمــاران مبتــال بــه افســردگی 

پیشــنهاد شــده اســت. 
منیزیم :

ــلولی دارد  ــای س ــاختاری در غش ــش س ــم نق منیزی
ــد  ــی مانن ــون های ــال ی ــل فع ــل و نق ــرای حم و ب
ــه  ــت و در نتیج ــاز اس ــورد نی ــیم م ــیم و کلس پتاس
ــود.  ــی می ش ــای عصب ــت تکانه ه ــه هدای ــر ب منج
ــی  ــی عصب ــیب شناس ــرای آس ــم ب ــود منیزی کمب
شــناخته شــده اســت. انــواع عالئــم عصبــی عضالنی 
ــود  ــواع افســردگی در کمب ــه ان و روانپزشــکی از جمل

ــود.  ــاهده می ش ــم مش منیزی
زینک:

ــه  ــه دو جانب ــروتونین رابط ــای س ــا گیرنده ه روی ب
دارد، و نشــان داده شــده اســت کــه غلظــت  پاییــن 
روی و متابولیتهــای ســروتونین بــا ایجــاد افســردگی 

ارتبــاط دارنــد.

The Role of Micronutrient for Depressed Patients. Demelash, J Neuropsychopharmacol Mental Health 2:1 ,2017.



ناگفته هایی درخصوص ویتامین ها 

اصطاح »ویتامین ها« از کجا آمده است؟

ــک  ــی، فردری ــت انگلیس ــال 1898، بیوشیمیس در س
ــالوه  ــا ع ــی از غذاه ــه برخ ــرد ک ــان ک ــز بی هاپکین
ــرای  ــه ب ــی و ... ک ــدرات، چرب ــن، کربوهی ــر پروتئی ب
انســان ضــروری هســتند،  بــدن  عملکردهــای 
ــال 1912،  ــد. در س ــز دارن ــی« نی ــای جانب »فاکتوره
یــک بیوشیمیســت لهســتانی نــام »ویتامیــن« 
ــد  ــا فوای ــده ب ــدا ش ــذی ج ــز مغ ــک ری ــرای ی را ب
 »Vital« ســالمتی خاص پیشــنهاد کــرد. ایــن نــام از
ــرای حفــظ زندگــی«(  ــی »الزم ب ــه معن ــن ب )در التی
ــم  ــک ات ــاوی ی ــه ح ــی ک ــب آل و »Amine«)ترکی
نیتــروژن پایــه اســت( گرفتــه شــده اســت. زمانــی 
کــه دیــده شــد همــه ی ویتامین هــا آمیــن نیســتند 
ــر در  ــن« دیگ ــه »ویتامی ــن C(، کلم ــل ویتامی )مث
ــه  ــس از آن کلم ــود. پ ــده ب ــر ش ــا فراگی ــه ج هم
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــترده م ــور گس ــن« بط »ویتامی
ــترک  ــیمیایی مش ــاختار ش ــا س ــت. ویتامین ه گرف
ــد. همــه ی  ــد، امــا خصوصیــات مشــترک دارن ندارن
ــدار  ــه مق ــه ب ــتند ک ــی هس ــذی آل ــواد مغ ــا م آنه
کــم بــرای متابولیســم طبیعــی و ســالمتی الزم 
ــن  ــه ویتامی ــط س ــد فق ــدن می توان ــند. ب می باش
 ،D ــن ــد: ویتامی ــد کن ــی تولی ــر غذای ــع غی را از مناب

ــن(. ــن B7 )بیوتی ــن K و ویتامی ویتامی

ویتامین ها منبع انرژی نیستند !
ویتامین هــا می تواننــد بــه تبدیــل غــذا بــه انــرژی 
کمــک کننــد، امــا خــود آنهــا بــه عنــوان منبــع انرژی 
عمــل نمی کننــد. بــا مصــرف ویتامین هــای اضافــی 
ــط  ــش داد. فق ــی را افزای ــرد بدن ــوان عملک نمی ت
ــا  ــی ویتامین ه ــرف اضاف ــود، مص ــورت کمب در ص
ــش  ــرد را افزای ــود، عملک ــران کمب ــا جب ــد ب می توان

دهــد.
بــرای مصــرف ریــز مغذی هــا ) هرچــه بیشــتر بهتــر  

درســت نیســت ! (
بــرای افــراد ســالم، مصــرف بیشــتر از مقادیــر مرجــع 1 
نــه ضــروری اســت و نــه مطلــوب. مــوارد اســتثنایی 
ــا بیمــاری رخ  ــاز خــاص ی ــا نی ــراد ب ــد در اف می توان
دهــد، کــه در ایــن حالــت نیــاز بــه مراقبت پزشــکی 

دارد.

دکتر بهار سبحانی
)مدیر مارکتینگ شرکت اکسون فارمد(

1-مقادیر مرجع، مقدار کافی از یک ریز مغذی را تعریف می کند که افراد سالم باید برای جلوگیری از کمبود مصرف کنند.



مــواد غذایــی در صــورت ذخیــره می تواننــد بــه 
ــد؟ ــت بدهن ــود را از دس ــن خ ــرعت ویتامی س

بســته به نــوع مــاده ی غذایــی و شــرایط نگهــداری، 
ــه  ــد ب ــی توان ــذا م ــود در غ ــن موج ــدار ویتامی مق
ــوان  ــه عن ــد. ب ــش یاب ــی کاه ــل توجه ــزان قاب می
ــه  ــس از س ــده پ ــره ش ــیب زمینی  ذخی ــال، س مث
مــاه نگهــداری تــا یــک ســوم ویتامیــن ث خــود را از 
دســت مــی دهــد. ویتامیــن ث در ســبزیجات برگــی که 
فــرآوری نشــده اند حتــی ســریعتر ) دو تــا ســه روز( 
ــه  ــروه B )ب ــر ویتامین هــای گ ــی رود. اکث ــن م از بی
ویــژه اســید فولیــک( بــه همــان انــدازه آســیب پذیر 

هســتند.
بــرای بــه حداقل رســاندن از دســت رفتــن ویتامین، 
ــینی های  ــبزیجات را در س ــوه و س ــت می ــر اس بهت
ــداری  ــال نگه ــن یخچ ــمت پایی ــه در قس جداگان
ــرما  ــه س ــاس ب ــبزیجات حس ــا و س ــد. میوه ه کنی
ــر  ــد میوه هــای گرمســیری، ســیب زمینی( بهت )مانن

ــار ســرد نگهــداری شــوند. اســت در انب

منجمــد کــردن روش خوبــی بــرای حفــظ ویتامین ها 
ــت؟ در غذا اس

نگهــداری در دمــای پاییــن، نســبت بــه ســایر 
روشــهای ذخیــره  مــواد غذایــی، بهتــر اســت. اگــر 
غــذای منجمــد بــه درســتی تولیــد و ذخیــره شــود، 
ــه  ــبت ب ــتری نس ــای بیش ــاوی ویتامین ه ــًا ح غالب
غــذای تــازه ای اســت کــه پــس از چنــد روز نگهداری 
و حمــل و نقــل بــه دســت مصــرف کننــده می رســد.
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مسابقه نوروزی سوپرابیون
نــوروز بــا عیدیــش زیباســت، مــا دوســت داریــم عیــدی مــون به شــما »ســین« ســالمتی در ســفره هــای هفت 

ســین تون باشــه.

شما رو به چیدن سفره هاتون با سین سامتی سوپرابیون دعوت می کنیم.

عکس هــای ســفره ی هفــت ســین خود را کــه یکــی از محصــوالت ســوپرابیون در آن قــرار دارد را 
بــرای مــا بفرســتید و برنــده ی مســابقه ی ما باشــید.

به هرکدام از برندگان مسابقه به قید قرعه 5 میلیون ریال وجه نقد، تقدیم می شود.
تا 13 فروردین ماه فرصت دارید تا عکسهای خود را برای ما ارسال کنید.

 عـکـس های خود را به آدرس ایمیل زیر و یا به واتس اپ شرکت ارسال کنید.
   0991-742-9346                            suprabion.info@gmail.com



صفحــه اینســتاگرام ســوپرابیون بــا ارئــه اطاعــات 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

https://instagram.com/suprabion_info?igshid=h98hk6jzmjqj



