




دکتر فرشاد محرابی
معاونت بازرگانی شرکت پخش دارویی التیام

مشاور مدیر عامل شرکت پخش دارویی التیام

نگاهی بر بازار مکمل های داخلی و وارداتی 

ــرادی  ــام اف ــاش تم ــدردان ت ــن ق ــز م ــر چی ــل از ه قب

ــتند.  ــت داش ــت دارو فعالی ــالها در صنع ــه س ــتم ک هس

ــازار امــروز مکمــل را مدیــون  آنچــه کــه مســلم اســت؛ ب

کســانی هســتیم کــه چندیــن ســال پیــش مکمــل را وارد 

بــازار دارویــی ایــران کردنــد کــه منجــر بــه رونــق گرفتــن 

ــد.  ــتغال ش ــتم اش ــا و سیس ــاد داروخانه ه ــه اقتص چرخ

ــل  ــه در داخ ــل جامع ــاز مکم ــد نی ــا90 درص ــروزه 80 ت ام

ــد می شــود و بــا وجــود اینکــه همیشــه  کشــور تولی

ــده و  ــده، تولیدکنن ــر راه واردکنن ــر س ــادی ب ــکات زی مش

حتــی شــرکتهای پخــش وجــود داشــته، امــا آینــده تولیــد 

ــت. ــن اس ــران روش ــل در ای مکم

در ایــران تولیــد و واردات بــه مــوازات هــم پیــش نرفتــه 

ــه  ــا را ب ــوان آنه ــده نگــر بت ــگاه آین ــه در یــک ن اســت ک

ــده  ــل ش ــی عم ــورت پارتیزان ــه بص ــی داد، بلک ــم تاق ه

ــته وارد  ــی در گذش ــال، محصول ــوان مث ــه عن ــت. ب اس

ــوی  ــف جل ــل مختل ــه دالی ــس از آن ب ــده و پ ــران ش ای

واردات ایــن محصــول گرفتــه شــد و ســپس تولیــد کننــده 

همــان محصــول را در داخــل ایــران تولیــد کــرد، و بعــد از 

گذشــت مــدت زمانــی جلــوی ورود مــواد اولیــه آن هــم 

گرفتــه شــد و در نهایــت محصــول از بــازار مکمــل ایــران 

حــذف شــد و ایــن اعتمــاد در بیــن مصــرف کننــدگان از 

بیــن رفــت. 
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ــد  ــژه ای دارن ــه وی ــر توج ــه ظاه ــی ب ــوالت خارج محص

)قیافــه، طعــم و بــوی کاال( و بــه دلیــل اینکــه یــک 

پارادایــم ذهنــی از یــک محصــول در بیــن مصــرف 

کننــدگان ایرانــی وجــود دارد، در اســتفاده از یــک محصول 

ایرانــی نیــز بدنبــال ایــن مــوارد هســتند. تصــور مصــرف 

کننــده از کیفیــت محصــول داخلــی بــه نســبت محصــول 

اروپایــی و اعتقــاد بــه برتــری محصــوالت خارجــی باعــث 

ــاد  ــود و اعتم ــی می ش ــوالت داخل ــرش محص ــدم پذی ع

ــی عمــل  ــده از بیــن مــی رود. وقتــی پارتیزان مصــرف کنن

شــود، قــرار گرفتــن محصــول در شــلف داروخانــه هــدف 

اصلــی قــرار می گیــرد و توجــه بــه مخاطــب نهایــی 

ــود، در  ــه می ش ــده گرفت ــت نادی ــده اس ــرف کنن ــه مص ک

ــود. ــذف می ش ــول ح ــت محص ــه کیفی ــه ب ــه توج نتیج

ــردم،  ــه و رفتارشناســی م ــوم تغذی ــن عل ــر متخصصی اکث

ــه از  ــرادی ک ــد اف ــن باورن ــر ای در اســتفاده از مکمل هــا ب

رژیــم غذایــی ریــز مغذیهــا را بــه میــزان کافــی دریافــت 

نمی کننــد و یــا بیماریهایــی نظیــر آرتریــت یــا کمخونــی 

دارنــد بایــد از مکمــل اســتفاده کننــد. ایــن بــاور نیــاز بــه 

ــع  ــه در جوام ــی ک ــق دارد، موضوع ــازی عمی ــگ س فرهن

غربــی مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت امــا در جامعــه مــا 

ایــن فرهنــگ ســازی ایجــاد نشــده اســت.

ــد  ــه، تولی ــت ک ــن اس ــر ای ــث دیگ ــل بح ــوع قاب موض

ــرد یــک؛ از  ــرار می گی ــام ق ــده از دو ســمت مــورد اته کنن

طــرف ســازمان غــذا و دارو دو؛ از طــرف مصــرف کننــدگان 

هــر دو بدلیــل قیمــت. یــک تولیدکننــده بــا تأمیــن مــواد 

ــده  ــد کنن ــاال تولی ــری دارد و ح ــت باالت ــت قیم ــا کیفی ب

ــف وارد  ــک کشــور ضعی ــن محصــول از ی ــا تأمی ــر ب دیگ

بــازار شــده و بعنــوان مثــال محصــول بــا قیمــت دو دالر 

ــد. ــه می کن ــازار عرض ــه ب ــنت ب را 10 س

کیفیــت محصــول را تولیــد کننــده اصلــی و خــوب پاییــن 

نمــی آورد، بلکــه بــازار حاشــیه ای تأثیرگــذار اســت. 

شــرکتهای زیــادی امــروزه تولیــد کننــده مکمــل هســتند 
امــا متأســفانه تعــداد انگشــت شــماری از آنهــا بــه 
ــه  ــی ب ــم ارز دولت ــه می دانی ــد. هم ــه دارن ــت توج کیفی
مکمــل تعلــق نمی گیــرد، تعــداد اندکــی از تولیــد کننــدگان 
ــع در  ــن مناب ــود را از بهتری ــوالت خ ــه محص ــواد اولی م
دنیــا تهیــه می کننــد کــه بــه طبــع دارای قیمــت باالتــری 
اســت تــا محصــول بــا کیفیــت وارد بــازار ایــران کننــد و 
بــه دســت مصــرف کننــده برســاند، امــا در نهایــت مــردم 
ــد کــه قیمــت محصــول هــم قیمــت  ــا انتظــار دارن و رقب
بــا ســایرین باشــد و یــا حتــی کمتــر، کــه ایــن کار عمــا 

امکان پذیــر نیســت.

ــواد  ــا ارز آزاد م ــده ب ــد کنن ــه تولی ــکان دارد ک ــور ام چط
اولیــه را وارد کنــد و قیمــت را زیــر قیمــت تمــام شــده در 
اختیــار مــردم قــرار دهــد! اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد حتمــا 
ــچ  ــورت هی ــن ص ــر ای ــرادی دارد در غی ــک ای ــول ی محص

ــت. ــردن نیس ــرر ک ــه ض ــر ب ــده ای حاض ــد کنن تولی

مصــرف کننــده بایــد بــه اینکه مــواد اولیــه محصــول از کجا 
تهیــه می شــود توجــه کنــد. کیفیــت یــک محصول وابســته 
بــه منبــع مــواد اولیــه اســت و پــس از آن بســته بندی زیبــا، 
و در نهایــت کیفیــت محصــول توســط مصرف کننــده تأیید 

ــود. می ش
ــت  ــه عل ــت ک ــن اس ــرکت ای ــر ش ــگ ه ــه مارکتین وظیف
تفــاوت قیمــت را بــا محصــول رقیــب بــرای مصرف کننــده 
شــفاف ســازی کنــد. از طــرف دیگــر بــه حمایتهای ســازمان 
ــا  ــن کننده ه ــری تأمی ــت یکس ــا از  فعالی ــت ت ــاز اس نی
کــه بــه تأمیــن مــواد اولیــه از هــر نــوع منبعــی و بعضــا 
فاقــد کیفیــت رو آوردنــد و محصــول را بــا قیمــت بســیار 
ــن  ــر ای ــرد. اگ ــد، بگی ــه می کنن ــازار عرض ــر در ب پایین ت
ــدون  ــود. ب ــی می ش ــا واقع ــا قیمته ــد طبیعت ــاق بیفت اتف
شــک نادیــده گرفتــن ایــن موضــوع باعــث می شــود تــا 
ــروم  ــت مح ــا کیفی ــوالت ب ــه محص ــتیابی ب ــردم از دس م

شــوند. 
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بررسی پوکی استخوان و نقش مکمل درمانی 

دکتر نجمه السادات بلند نظر
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بافــت اســتخوانی یــک بافــت کامــاً زنــده و پویــا اســت 

کــه مرتبــا در حــال گــردش امــاح بــوده و پروتئین هایــی 

کــه در آن وجــود دارنــد در حــال گــردش و ســاخت و ســاز 

ــد.  ــه می دارن ــاوم نگ ــا و مق ــتخوان را پوی ــتند و اس هس

ــون  ــرای تشــکیل اســتخوان ی ــی ب ــای اصل یکــی از یونه

ــه  ــذب آن چ ــه ج ــن دی ب ــه ویتامی ــت ک ــیم اس کلس

ــذب  ــق بازج ــه از طری ــوارش و چ ــتگاه گ ــق دس از طری

سیســتم کلیــوی کمــک کــرده و در تشــکیل بافــت 

ــش دارد. ــم نق ــتخوانی محک اس

بـه طـور طـبـیـعی تا حـدود 30 تا 35 سـالـگـی جـذب

یــون کلســیم بــا کمــک ویتامیــن دی باعــث می شــود کــه 

تراکــم اســتخوان مــا بــاال رود و حجــم تــوده اســتخوانی 

افزایــش پیــدا کنــد، امــا بعــد از ایــن ســن اتفاقــی کــه 

می افتــد باالنــس اســتخوان یــک باالنــس منفــی خواهــد 

ــل و  ــت مکم ــادل، دریاف ــی متع ــم غذای ــا رژی ــه ب ــود ک ب

ورزش مناســب می توانیــم ســرعت ایــن باالنــس منفــی 

را کــم کنیــم یــا حتــی آن را در حــدی کــه هســت متوقــف 

کنیــم، امــا دیگــر نمی تــوان آن را باالتــر از آن چیــزی کــه 

در 30 تــا 35 ســالگی قــرار دارد افزایــش داد. 
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ــک  ــا ی ــیر ی ــوان ش ــک لی ــادل ی ــات مع ــد لبنی ــک واح ی

لیــوان ماســت یــا 2 لیــوان دوغ و معــادل 30 تــا 40 گــرم 

ــت. ــتوریزه اس ــر پاس پنی

ــیم  ــرم کلس ــدود 240 میلی گ ــات ح ــد لبنی ــک واح ــر ی ه

ــن  ــد ای ــدن 50 درص ــوال ب ــزان معم ــن می ــه از ای دارد ک

کلســیم را می توانــد جــذب کنــد.

ــب  ــی مناس ــم غذای ــه رژی ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج بای

ــان  ــا پای ــد و ت ــدو تول ــد از ب ــی بای ــاح کاف ــاوی ام و ح

ــط  ــه فق ــت ک ــور نیس ــود و اینط ــتفاده ش ــالی اس میانس

ــد. ــاص باش ــنین خ ــژه س وی کودکان زیر 5 سال

دختران نوجوان

پسران نوجوان

افراد بالغ )خانم ها و آقایان(

خانم های باردار

خانم های شیرده

 1.5 واحد

2 واحد

3 واحد

2 واحد

2.5 واحد

3.5 واحد

خیلــی مهــم اســت کــه تــا قبــل از ســن 30 تــا 35 ســالگی 

ــل  ــات و مکم ــی لبنی ــت کاف ــب، دریاف ــی مناس ــم غذای رژی

ــم  ــن رژی ــا همی ــن ســن ب ــس از ای ــا پ را داشــته باشــیم ت

ــک  ــتخوان را در ی ــم اس ــم تراک ــی بتوانی ــت فیزیک و فعالی

حالــت ایســتا نگــه داریــم و از اســتئوپروز یــا همــان 

ــک  ــتن ی ــرای داش ــم. ب ــگیری کنی ــتخوان پیش ــی اس پوک

ــد در  ــه بای ــی ک ــزان لبنیات ــب می ــتخوانی مناس ــم اس حج

ــاوت  ــف متف کل شــبانه روز اســتفاده شــود در ســنین مختل

ــت؛  اس
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تعریف علمی پوکی استخوان:

ــس  ــک باالن ــالگی ی ــد از 30-35 س ــتخوان بع ــس اس باالن

منفــی اســت و اگــر مــا بــه ایــن رونــد کمــک نکنیــم، تــوده 

ــاح  ــه اصط ــد و ب ــی کن ــدا م ــش پی ــا کاه ــتخوانی م اس

ــان پوکــی اســتخوان  ــه هم اســتخوان متخلخــل می شــود ک

ــت. اس

امــا تعریفــی کــه بــه نرمــی اســتخوان )استئوماالســی( 

ــکلت  ــی در اس ــت پروتئین ــع داربس ــود، در واق ــاق می ش اط

اســتخوانی پــا برجاســت، امــا امــاح، یعنــی کلســیم وجــود 

نــدارد و بیشــتر پروســه تغذیــه می باشــد و اگــر ایــن نرمــی 

ــی  ــت ول ــکلتش هس ــه اس ــتخوانی ک ــی اس ــتخوان یعن اس

ــوال  ــدارد و معم ــود ن ــم وج ــیم و منیزی ــل کلس ــاح آن مث ام

در سنین قبل از بلوغ استـــخوان در کـودکـــی و در نوجـوانـــی 

اتـفـــاق مــی افتــد، )ریکتــز( راشیتیســم اطــاق می شــود و 

ایــن بــا اســتئوپروز متفــاوت اســت. اســتئوپروز زمانــی اســت 

کــه کامــا قســمتی از داربســت نیســت )نــه داربســت و نــه 

ــل کلســیم(.  اماحــی مث

چیــزی کــه مــا در جامعــه می بینیــم هــر دو بیمــاری اســت. 

هــر دو ایــن بیماری هــا قابــل پیشــگیری هســتند و در 

ســنین مختلــف می تواننــد تظاهــرات مختلفــی از خــود 

ــد. ــان دهن نش

ریسک فاکتورهای ابتا به پوکی استخوان:

فاکتورهایــی کــه فــرد را مســتعد ایــن باالنــس منفــی و پوکی 

اســتخوان می کنــد یکســری فاکتورهــای غیــر قابــل اجتنــاب 

اســت، مثــل آقایــان زمانــی کــه بــه ســن بــاالی 70 ســالگی 

ــاالی 65 ســال می رســند. ــه ســن ب ــم هــا ب می رســند و خان
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در کنــار ایــن فاکتورهــای غیــر قابــل تغییــر کــه بــرای همــه ی 

مــا پیــش می آیــد، اگــر بــه آن ســن برســیم عمــا بیماریهــای 

ــیگار و  ــرف س ــه(، مص ــد، ری ــوی، تیروئی ــدی، کلی ــن )کب مزم

ــتر از 5  ــا دوز بیش ــر ب ــی )اگ ــن خوراک ــرف کورت ــکل، مص ال

ــد باعــث  ــرای بیشــتر از 3 مــاه باشــد( می توان میلی گــرم و ب

پوکــی اســتخوان شــود.

ــد از  ــولین( می توان ــه انس ــته ب ــک )وابس ــوع ی ــت ن دیاب

فاکتورهــای خطــر ایــن بیمــاری باشــد، همچنیــن نارســایی 

تخمــدان یــا خانم هایــی کــه بــه هــر دلیلــی تخمدان شــان را 

چــه بــه واســطه عمــل جراحــی چــه بــه واســطه یــک علــت 

داخلــی از دســت داده انــد مســتعد پوکــی اســتخوان هســتند. 

بــه عبــارت ســاده همــه مــا در معــرض خطــر هســتیم و همــه 

ــه ایــن  ــرای مبتــا نشــدن ب بایــد یــک اقــدام پیشــگیرانه ب

پروســه داشــته باشــیم.

پروتکل پیشگیری:

اگــر هــدف مــا پیشــگیری از ایجــاد اســتئوپروز باشــد 

ــه اســتئوپروز هســت را در نظــر  ــا ب ــون مبت )فــردی کــه اکن

ــای  ــام گروهه ــه تم ــه ب ــه گان ــه س ــک توصی ــم( ی نمی گیری

ــامل: ــه ش ــود ک ــنی می ش س

ــه  ــرای هم ــم ب ــی منظ ــت فیزیک ــب و فعالی 2 - ورزش مناس

ــنین س

1 - رژیم غذایی مناسب از لحاظ لبنیات

3 - ســبک زندگــی ســالم از لحــاظ بهداشــت خــواب، خــواب 

ــی ــورهای فیزیولوژیک ــری از استرس ــی و جلوگی کاف
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در مــورد رژیــم غذایــی بایــد گفــت کــه متأســفانه در ایــران 

ســرانه مصــرف لبنیــات پاییــن اســت و کــم هســتند افــرادی 

کــه روزانــه 2 الــی 3 واحــد لبنیــات را بــه طــور مرتب اســتفاده 

کننــد، یعنــی اگــر بخواهیــم مکمــل را توصیــه کنیــم مــی توان 

بــرای 50 الــی 70 درصــد جامعــه توصیــه کــرد. در صورتــی کــه 

ــای  ــتفاده از مکمل ه ــد اس ــی نباش ــراد کاف ــی اف ــم غذای رژی

کلســیم از ســنین خیلــی پاییــن توصیــه می شــود. 

در توضـیح اهــمـیت فـعـالـیـت فـیـزیـکی بایـد گـفت که

منظــور فعالیتهایــی اســت کــه ورزش بــه حســاب نمــی آینــد 

ولــی از اینکــه فــرد بی حرکــت باشــد بــه مراتــب بهتــر اســت.

بهداشت خواب:

 

ــود  ــح می ش ــواب ترش ــگام خ ــتر در هن ــد بیش ــون رش هورم

ــر قــرار  ــد ســیکل تولیــد اســتخوان را تحــت تأثی و مــی توان

دهــد، امــا ســبک زندگــی کــه بــا شــب بیــداری همــراه اســت 

ــطح  ــی س ــیم یعن ــدار باش ــد بی ــا بای ــه م ــاعاتی از روز ک و س

باالیــی از کورتیــزول در بــدن مــا وجــود دارد و بایــد فعالیــت 

داشــته باشــیم تــا بــه کمــک مــا بیایــد بهــم خــورده اســت. 

پــس ایــن می توانــد یــک استرســور فیزیولوژیــک باشــد کــه 

ــا  ــه مرتب ــل ک ــن دلی ــه ای ــا ب ــد ام ــم باش ــرش ک ــاید تأثی ش

ــت  ــم باف ــی روی تراک ــر منف ــد تأثی ــود، می توان ــرار می ش تک

اســتخوانی داشــته باشــد.

باتوجــه بــه توصیــه برخــی مطالعــات علمــی؛ حتــی اگــر هیــچ 

ورزشــی را بــه صــورت منظــم انجــام نمی دهیــد حداقــل 

ــد.  ــام دهی ــب انج ــور مرت ــره را بط ــت روزم فعالی
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ویتامین دی: 

ــن دی  ــه شــامل 1000 واحــد ویتامی ــرا-د ک ــل اولت ــی مث ترکیبات

می باشــد یک تـرکـیـــب اسـتــانـــدارد اســـت کـــه  می تواند 

ویـتـامـیـــن دی را بـه طـــــور روزانــه بـه بــدن ما بـرسـانـد

 و توصـیه هـا به مـصرف روزانـه ویــتامــیـن دی مـی باشد.

 در خصــوص کلســیم دو مــورد در بــازار موجــود اســت؛ 

ــش  ــکل افزای ــا مش ــات ب ــیم. کربن ــات کلس ــیترات و کربن س

ــات  ــذا مصــرف کربن ســنگ کلیــه و یبوســت همــراه اســت ل

نمی شــود. توصیــه 

مصرف ویتامین دی برای تمامی افراد توصیه می شود

ــای  ــه معن ــن ب ــد ای ــر ۳۰ باش ــن دی زی ــطح ویتامی ــر س اگ

ــر از ۲۰  ــزان کمت ــه می ــر ب ــت و اگ ــن دی اس ــود ویتامی کمب

ــت. ــن دی اس ــدید ویتامی ــر ش ــای فق ــه معن ــد ب برس

تــا ۵۰٪ کمبــود ویتامیــن دی در جامعــه 
ایــران گــزارش شــده کــه ممکــن اســت ایــن 
افــراد هیــچ شــکایتی هــم نداشــته باشــند، 
بــه همیــن خاطــر مکمــل ویتامیــن دی بــرای 
همــه توصیــه می شــود حتــی در ســنین 
ــاله و  ــک س ــودک ی ــل ک ــن مث ــی پایی خیل
ــورت  ــن دی بص ــل ویتامی ــت مکم ــر اس بهت

ــود. ــرف ش ــه مص روزان
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ــم  ــتفاده کنی ــادام اس ــیر ب ــاده از ش ــیر س ــای ش ــه ج ــر ب اگ
ــت؟ ــد داش ــری خواه ــذب بهت ــیم ج کلس

ــر از  ــی پایین ت ــع گیاه ــیم از مناب ــذب کلس ــت ج در حقیق
جــذب کلســیم از منابــع جانــوری اســت یعنــی شــما وقتــی 
ــیم آن  ــد کلس ــد 50 درص ــل می کنی ــیر گاو را می ــیم ش کلس
جــذب بــدن می شــود. در مــورد کلســیم هــای گیاهــی ایــن 

ــد. ــدا می کن ــش پی ــد کاه ــه ۳۰درص ــدد ب ع

آیا مصرف کلسیم در نوجوانان در رشد قد تأثیر دارد؟

مســأله رشــد قــد و در واقــع طــول قــد مربــوط بــه هورمونهای 
رشــد اســت کــه البتــه الزم اســت کلســیم و امــاح کافــی در 
ــرف  ــری از مص ــزم پیچیده ت ــع مکانی ــد و در واق ــار باش اختی
کلســیم بــه تنهایــی دارد و می تــوان گفــت کــه کلســیم بــرای 

رشــد قــد الزم اســت، ولــی کافــی نیســت.

آیــا ایــن صحیــح اســت کــه کلســیم کشــک بیشــتر از کلســیم 
شــیر اســت؟

ــد و  ــتوریزه باش ــد پاس ــک بای ــک، اوال کش ــوص کش درخص

ــادی  ــک زی ــد و نم ــده باش ــد نش ــنتی تولی ــهای س ــه روش ب

نداشــته باشــد. اگــر غلظــت کشــک مثــل شــیر باشــد، عمــا 

یــک لیــوان شــیر معــادل یــک لیــوان کشــک اســت کــه ۲۴۰ 

ــوال  ــد معم ــظ باش ــک غلی ــر کش ــیم دارد. اگ ــرم کلس میلی گ

ــت.  ــیر اس ــوان ش ــک لی ــادل ی ــک مع ــوان کش ــف لی نص

ــات  ــده لبنی ــک وع ــوان ی ــه عن ــک ب ــود کش ــه می ش توصی

اصلــی اســتفاده نشــود، بــه لحــاظ اینکــه نمــک باالیــی دارد 

ــت.  ــر اس و مض

آیــا لبنیــات کــم چــرب و پــر چــرب تفاوتــی در جــذب کلســیم 

دارنــد؟

کلســیم موجــود در لبنیــات کم چــرب و لبنیــات پرچــرب 
ــرب  ــات کم چ ــیم در لبنی ــذب کلس ــا ج ــتند، ام ــاوی هس مس
ــا  ــر م ــن خاط ــه همی ــت ب ــرب اس ــات پرچ ــتر از لبنی بیش
لبنیــات پرچــرب را فقــط بــه افــرادی پیشــنهاد می کنیــم کــه 
ــوع  ــن ن ــا اســتفاده از ای ــد ب ــد و مــی توانن ــود وزن دارن کمب

ــد. ــران کنن ــه را جب ــت رفت ــات، وزن از دس لبنی

ــوال  ــه  معم ــن دی ک ــدی ویتامی ــزار واح دوز 50 ه
بیمــار یــک عــدد در مــاه مصــرف می کنــد، در 
واقــع ایــن مشــکل را دارد کــه  دوز خیلــی باالیــی از 
ویتامیــن یکبــاره وارد بــدن می شــود،لذا اثربخشــی 

ــدارد. ــه را ن دوز روزان
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آیا جذب کلسیم با افزایش سن کاهش می یابد؟

مثــل هــر پروســه گوارشــی بــا افرایــش ســن توانایــی جــذب 

ــذب از  ــق بازج ــه از طری ــی چ ــق خوراک ــه از طری ــیم چ کلس

ــه الزم  ــدازه ای نیســت ک ــه ان ــا ب ــد، ام ــه کاهــش می یاب کلی

ــدازه هــم  ــان ان ــه هم ــم چــون ب ــاال ببری باشــد مصــرف را ب

ــد  ــوان بای ــر نوج ــک پس ــی ی ــود. یعن ــم می ش ــرد ک ــاز ف نی

۳واحــد لبنیــات و یــک مــرد بالــغ  ۲ واحــد لبنیــات مصــرف 

کنــد، بــه ایــن خاطــر کــه پســر نوجــوان در ســن رشــد اســت 

ــر  ــن خاط ــه همی ــاال رود و ب ــتخوان ب ــتحکام اس ــد اس و بای

ــری داشــته باشــد. ــزان دریافــت کلســیم باالت ــد می بای

    تســت ســنجش تراکــم اســتخوان )BMD( بــرای چــه افرادی 

ــه می شــود؟ توصی

بیمــاران بــا بیمــاری مزمــن کلیــوی، کبــدی، ریــوی، افــراد بــا 

نارســایی زودرس تخمــدان، مصــرف کننــدگان الــکل و ســیگار، 

ــه  ــی ک ــک و بیماران ــپ ی ــت تی ــژه دیاب ــی بوی ــراد دیابت اف

ــاه  ــش از 3 م ــرای بی ــرم در روز ب ــش از ۵ میلی گ ــن بی کورت

مصــرف مــی کننــد و تمــام خانم هــای بــاالی ۶۵ ســال و تمــام 

ــاالی ۷۰ ســال. ــان ب آقای

    ایــن افــراد اگــر پوکی اســتخوان نداشــته باشــند بایــد 

تســت BMD را هــر ۲ســال تکــرار کننــد و اگــر پوکــی اســتخوان 

ــود. ــر می ش ــوآپ زودت ــند فال ــته باش داش

    ســایر افــراد جامعــه در صــورت تمایــل بــرای تســت تراکــم 

اســتخوان منعــی وجــود نــدارد کــه معمــوال 5 ســاله اســت.
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چگونه جذب ویتامین ها و مواد معدنی از غذاهای 
گیاهی را افزایش دهیم

دکتر بهار سبحانی
مدیر مارکتینگ شرکت اکسون فارمد

کمبــود آهــن، روی، یــد و ویتامیــن آ در کشــورهای در حــال 

توســعه بســیار شــایع اســت. زیســت فراهمــی1 ضعیــف ایــن 

ریزمغذیهــا از غذاهــای گیاهــی دلیــل اصلــی شــیوع گســترده 

ــد.  ــا می باش ــود آنه کمب

رژیم هــای غذایــی گیاهخــواران غالبــًا از اجزایــی تشــکیل 

شــده کــه از زیســت فراهمــی مــواد معدنــی جلوگیــری 

می کننــد. بــا ایــن حــال، روشــهای آشــپزی محتاطانــه و 

ــه  ــد ب ــی می توان ــواد غذای ــده آل از م ــات ای ــتفاده از ترکیب اس

ــود  ــا را بهب ــی ریزمغذیه ــت فراهم ــی زیس ــل توجه ــزان قاب می

ــد.  بخش

ــه زدن،  ــد حــرارت دادن، جوان ــد فراین ــی مانن روشــهای خانگ

تخمیــر و ســوخاری بــرای افزایــش زیســت فراهمــی آهــن و 

ــی  ــت. میوه های ــهود اس ــی مش ــای گیاه ــن از غذاه بتاکاروت

ــیر  ــا ش ــب ب ــه در ترکی ــی ک ــا، هنگام ــه و پاپای ــد انب مانن

مصــرف می شــوند، بــه میــزان قابــل توجهــی زیســت 

ــر  ــد. آگاهــی از تأثی ــن را افزایــش می دهن ــی بتاکاروت فراهم

مفیــد ایــن ترکیبــات غذایــی و روشــهای معمــول پخــت و پــز 

در زیســت فراهمــی ریزمغذیهــا، در طراحــی اســتراتژیها بــرای 

ــی کمــک  ــذی حیات ــواد مغ ــن م ــی ای ــود زیســت فراهم بهب

می کنــد.

Bioavailability-113: زیست فراهمی یا زیست دسترسی یعنی نسبت ماده مغذی که هضم، جذب و متابولیزه شده و در دسترس بدن قرار می گیرد.



مهارکنندههایزیستفراهمیریزمغذیها

فاکتورهایافزایش
دهندهزیستفراهمی

ریزمغذیها
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ســوپرابیون کلســیترا، نوعــی قــرص کلســیم ســیترات اســت 

کــه بــا داشــتن ترکیبــات منحصربــه فــرد بــرای جبــران کمبــود 

ــن  ــود ای ــی از کمب ــای ناش ــگیری از پیامده ــیم و پیش کلس

ــود. ــه می ش ــم توصی ــذی مه ریزمغ

کلسیترا®
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مزایای محصول کلسیترا:

ــدود 2.5  ــر )ح ــذب باالت ــیترات: دارای ج ــیم س ــاوی کلس  ح
ــد. ــات می باش ــیم کربن ــه کلس ــبت ب ــر( نس براب

ــه  ــتخوان در نتیج ــی اس ــواد معدن ــام م ــم تم ــش تراک  افزای
ــود. ــتخوان می ش ــتحکام اس ــث اس باع

 دارای حداقل عارضه گوارشی
ــدارد. )در  ــده ن ــیدی مع ــط اس ــه محی ــاز ب ــذب نی ــرای ج  ب
نتیجــه بــرای افــراد ســالمند و افــرادی کــه دارای مشــکل در 

ــد( ــب می باش ــتند مناس ــده هس ــواره مع دی
  کمتریــن خطــر ایجــاد ســنگ کلیــه نســبت بــه ملــح کربنــات 

. ست ا
 عــدم تداخــل بــا جــذب آهــن، لــذا بــرای خانم هــای بــاردار 

مناســب اســت.
 بــا داشــتن ترکیباتــی همچــون منگنــز، منیزیــم، مــس و روی 

ــب مکمــل کلســیم محســوب می شــود. ــن ترکی کامل تری
موارد استفاده:

 کسانی که به پوکی استخوان مبتا هستند.
 دوران بارداری و شیردهی

ــتند.   ــیم هس ــود کلس ــار کمب ــه دچ ــال ک ــاالی 14 س ــراد ب  اف
ــالمند ــراد س اف

 موارد منع مصرف:
ــیترات در  ــح س ــا مل ــیم ب ــل کلس ــرف مکم ــع مص ــا من تنه

می باشــد. دیالیــزی  بیمــاران 
تداخل دارویی:

بــا انــواع آنتی بیوتیک هــا، داروهــای مســکن و ضــد التهــاب 
)کورتیکــو اســتروئیدها( و داروهــای پیشــگیری از پوکــی 
اســتخوان تداخــل دارد و بایــد بــا فاصلــه دو تــا چهار ســاعت 

مصــرف شــود.

نحوه مصرف:
روزانه دو قرص همراه مقدار آب کافی میل شود.

بسته بندی:
30 قرص روکشدار در بلیستر 10 عددی

داروخانه های آناین فروش 

کــلــســیـتــرا

https://www.darukade.com

  https://mosbatesabz.com

 https://sabetpharma.com

https://www.arash24.com

 https://drluxe.ir

  https://iranheal.com
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مهشید  علینقی
سوپروایزر فروش

سیستم ایمنی بدن از کمبود ریزمغذیها چه می گوید

ــذی1  ــر ریزمغ ــود عناص ــه وج ــی ب ــخ ایمن ــه از پاس ــر مرحل ه

ــود  ــای خ ــاس نقش ه ــر اس ــه ب ــتگی دارد، ک ــی بس خاص

اثــر هــم افزایــی دارنــد. واضــح اســت کــه ریزمغذیهــا جــزء 

جدایی ناپذیــر از سیســتم ایمنــی بــدن هســتند و بــدن بــرای 

ــق  ــاز دارد. مطاب ــا نی ــه از آنه ــطح بهین ــه س ــی ب ــرد ایمن عملک

ــر  ــد ب ــا می توان ــود ریزمغذی ه ــی کمب ــای علم ــا پژوهش ه ب

سیســتم ایمنــی بــدن اثــر بگــذارد و فــرد را مســتعد ابتــا بــه 

عفونــت کنــد. 

 

شــواهد موجــود نشــان می دهــد کــه افزایــش مصــرف 

ــت  ــن اس ــر از RDA 2  ، ممک ــذی باالت ــر ریزمغ ــی از عناص برخ

به بهینـــه ســـازی یا بـه حـداکثر رسـانـــدن عـمـلـکرد ایمنی

بــدن کمــک کــرده و در نتیجــه مقاومــت در برابــر عفونــت را 

ــزان دریافــت  ــود بخشــد. بنابرایــن، یــک خــاء بیــن می بهب

ــرای  ــی ب ــطح کاف ــی و س ــم غذای ــق رژی ــا از طری ریزمغذیه

ــه  ــه ب ــه توصی ــود دارد، در نتیج ــه وج ــی بهین ــرد ایمن عملک

مصــرف مکمل هــا بــرای تکمیــل رژیــم غذایــی بــا ریزمغذی هــا 

بــرای کمــک بــه عملکــرد بهینه سیســتم ایمنــی بــدن و کاهش 

خطــر ابتــا بــه عفونــت وجــود دارد.

1 : ریزمغذی ها شامل؛ ویتامین ها و مواد معدنی هستند.
Recommended Dietary Allowance : 217 میزان توصیه شده روزانه برای هر ماده غذایی



نقشریزمغذیهادرعملکردهایسیستمایمنی:

جهت مطالعه بیشتر به مقاله اصلی رجوع کنید :
A Review of Micronutrients and the Immune System–Working in Harmony to Reduce the Risk of Infection. Nutrients 236 ,12 ,2020
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بــدن بــرای عملکــرد مناســب و بهینــه نیــاز بــه دریافــت 

روزانــه ویتامین هــا و موادمعدنــی در حــد مجــاز توصیــه 

شــده دارد.

مولتی دیلی
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ــرد  ــب، عملک ــم مناس ــرای هض ــا ب ــی و ویتامین ه موادمعدن

عضــات، تولیــد هورمــون، تولیــد آنتی بــادی و ارتباطــات در 

سیســتم عصبــی مــورد نیــاز هســتند. لــذا همــه افــراد نیــاز 

ــی  ــد حت ــن دارن ــی و ویتامی ــه موادمعدن ــرف روزان ــه مص ب

افــراد دارای نیازهــای غذایــی متفــاوت ماننــد افــراد ســالمند 

ــاردار.  و زنــان ب

سوپرابیون مولتی دیلی؛ 

ــه ای  ــه گون ــت و ب ــی اس ــاده معدن ــن و م ــاوی 14 ویتامی ح

ــد.  ــن کن ــراد را تأمی ــه اف ــاز روزان ــا نی ــده ت ــه ش فرمول

مزایا:

تامین انرژی مورد نیاز بدن

ــی  ــای شــایع فصل ــر بیماریه ــی در براب تقویــت سیســتم ایمن

ــد-19 و کووی

ــرای پیشــگیری از ســرطان ها  حــاوی آنتی اکســیدانهای مهــم ب

و محافظــت از سیســتم قلبی-عروقــی

 

میزان و نحوه مصرف:

روزانــه یــک قــرص همــراه غــذای اصلــی بــا مقــدار آب کافــی 

میــل شــود.

 

بسته بندی:

30 قرص روکشدار در بلیستر 10 عددی

 

داروخانه های آناین فروش 

مـولـتـی دیـلـی

https://www.darukade.com

  https://mosbatesabz.com

 https://sabetpharma.com

https://www.arash24.com

 https://drluxe.ir

  https://iranheal.com
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صفحــه اینســتاگرام ســوپرابیون بــا ارئــه اطاعــات علمــی و مشــاوره در تــاش 
اســت تــا »مکمــل ســامتی شــما« باشــد.

جهت دنبال کردن اینستاگرام سوپرابیون روی لینک زیر کلیک کنید.

https://instagram.com/suprabion_info?igshid=h98hk6jzmjqj
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https://suprabion.ir/fa/1400-خبرنامه/خبرنامه-سوپرانیوز-)شماره-اول-_-بهار(/




