
 هوالشافی

 گیری از سرطانها در پیشاکسیداننقش مواد غذایی حاوی آنتی 

 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع
 

 ها(ها )آنتي اکسيدانی شيمي پاداکسندهاندکي درباره

 های آزادراديکال-

های نشده )و فعال( هستند که تمایل بسیار شدیدی به کسب الکترونچند الکترون جفت هایی با یک یاهای آزاد مولکولرادیکال

ها و ها، پس از گرفتن الکترون از پروتئینهای دیگر خواهند گفت. این رادیکالها را از مولکولدیگر دارند و اگر بتوانند، این الکترون

 کنند.یها، آنها را در بدن انسان به مواد خطرناک تبدیل مچربی

 های غيرراديکالياکسيدان-

 زنند.های چربی و پروتئین در بدن آسیب میهای آزاد، به مولکولها( نیز با سازوکار مشابه رادیکالها )اکسیداناین اکسنده

 زيمايه )آنزيم(ها و کوفاکتورها-

ای آنها های غیرزیمایهها و بخشد. زیمایهکننها و کوفاکتورها نظارت میها، زیمایهترین فرایندهای اکسایش را در سلولبیش

 کنند.)کوفاکتورها(، فرایند شیمیائی بدن را تسریع می

 اکسايش و احيا-

نامند. این فرایندها، هم در بدن انسان صورت فرایند دادن الکترون مولکول را اکسایش و فرایند گرفتن الکترون را احیا می

کند، گفته بازسازی است. وقتی رادیکال آزاد یا اکسنده )اکسیدان( اختالل در بدن ایجاد میگیرد و هم در محیط آزمایشگاه قابل می

شوند. رسانی، احیا میها( پس از آسیبها )اکسیدانها یا اکسندهاند؛ ولی خود این رادیکالها اکسایش کردهشود این مولکولمی

 ها(ی پیرامون ماست.ها )اکسیدانترین اکسندهاز معروف اند که یکیی اکسیژن مشتق شدهاکسیدن و اکسایش، از واژه



 همپار )ايزومر(ها-

اند، ولی چیدمان و آرایش مختلف دارند. این های مشابه شاخته شدههای مختلف یک مولکول هستند که از اتمهمپارها، شکل

که در محیط آزمایشگاه  –امین ئی مصنوعی توانند خواص شیمیائی مختلفی داشته باشند. برای مثال، ویتهای مشابه، میمولکول

باشد و باید بدانیم که برخی ایزومرها، ممکن است به مفیدی ایزومرهای های برگرفته از گیاهان متفاوت میبا ویتامین -شودساخته می

 دیگر نباشند.

 عوامل نيتروژن فعال-

این مواد در حالت فشار اکسایشی )استرس اکسیداتیو( کنند. ممکن است های فعال عمل میها نیز، مانند اکسندهاین مولکول

 تواند به پراکسی نیتریک تبدیل شود.در بدن ساخته شوند. برای مثال، نیتریک اسید می

 ها(اکسيدانها )آنتيها( و پاداکسندهها )اکسيدان.اکسنده2

شود. در ادی، چوب با اکسیژن ترکیب میی اکسیدن، سوختن یک تکه چوب است. در این مثال از نظر شیمیمثال بسیار ساده

گیرد که در آن، برای مثال قندها شود. در بدن انسان نیز فرایند مشابهی صورت میاکسیدکربن و آب تولید میاین فرایند، انرژی دی

یمیائی در بدن ناپذیر فرایندهای ششود. اکسایش جزو جدائیاکسیدکربن و آب تولید میسوزند و انرژی، دیبا مصرف اکسیژن می

ی شیمیایی است گیرد. هر سلول زنده، مانند یک کارخانهها نیز صورت میانسان است. این فرایند در شد، سوخت و یاز و ترمیم بافت

پذیرد. جزئیات دقیق بعضی از این فرایندها، هنوز هم نامعلوم است. آنچه که تمامی ای فرایندها یکی پس از دیگری در آن انجام می

های کند که بسیار فعالند. این فرآوردهحیاتی بدن از طریق اکسایش، محصوالتی تولید می ست، این است که در این فرایندهایپیدا

به  -سوزانندشوند و جاهای دیگر را میکه پراکنده می -های آتشفعال، به جای اینکه در محل اکسایش باقی بمانند، مثل جرقه

های روند. از انواع مختلف این عوامل فعال، عاملمی DNAها و های زنده، پروتئینای لیپیدی سلولهجاهای دیگر بدن مانند دیواره

شوند. عوامل نیتروژن فعال و کلر فعال را نیز ها نیز میلگیرند که شامل رادیکاترین دسته را در برمی( مهمROSی فعال )اکسنده

 کنند.ی فعال عمل میل اکسندهباید به آن دسته افراد که به نوعی مانند عوام

 هاهای آزاد و بعضي از بيماریی زندگي، راديکالارتباط نحوه

 شود و همچنین موجل آرایش پراکسیدها.در بدن می LDLغذاهای آماده که موجب افزایش غلظت -



 های آزاد شود.تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش رادیکالسیگار کشیدن که می-

 دهد.های آزاد هوا را افزایش میآلودگی هوا که درصد رادیکال-

 برد.ورزش که مصرف اکسیژن را باال می-

 های زیر بینجامد:تواند به بیماریهای آزاد در بدن که میرادیکال-

 سرطان؛

 های قلبی؛بیماری

 آب مروارید.

 های آزاد چيستند؟های فعال و راديکال.اکسنده2-2

شود. این عوامل، ترکیباتی است که موجب اکسایش های آزاد و غیررادیکال اطالق میفعال، به مشتقات رادیکالهای اکسنده

(، اکسیژن آزاد NO(، اکسید نیتریک )2O2Hهای فعال مولکولی )نه رادیکالی(، از قبیل پراکسید ئیدروژن )شوند. بعضی از اکسندهمی

(2O1( و اسید هیپوکلروس )HOClمی ).ها، به خودی خود پایدار هاست. این رادیکالهای آزاد، یکی از انواع اکسندهرادیکال باشد

دهند. از این ترین مولکول پیرامون خود واکنش انجام میها، به سرعت با نزدیکنیستند و طول عمر بسیار کوتاهی دارند. این رادیکال

°( و رادیکال پروکسیل )O 2°-دیکال سوپراکسید )(، راOH°توان به رادیکال هیدروکسیل )ها، میدست رادیکال
2RO  اشاره کرد. این )

شوند. صرف نظر از مولکولی یا رادیکالی بودن عوامل شوند و هم از محیط بیرون وارد بدن میعوامل، هم در خود بدن تولید می

همین متن، اکسایشی که برای بدن مخرب شوند. در ساز اکسایش میی فعال، این عوامل از طریق مسیرهای مشابهی زمینهاکسنده

 ی اکسایشی که برای بدن مفید است، بحث نخواهد شد(.است، توضیح داده خواهد شد )اما درباره

 کنند؟های فعال چه مشکالتي را در بدن ايجاد مي. اکسنده3-2

توانند در محیط های فعال میر اکسندههای آزاد و دیگپذیرند. رادیکالهای حیاتی بدن از اکسایش آسیب میبسیاری از مولکول

توانند به غشاهای لیپیدی سلول های حیاتی حمله و در کارکرد سلولی تداخل ایحاد کنند. این عوامل، میآبکی سلول به این مولکول

و بعد از اکسیده های فعال در امان نیستند ها نیز از حمله اسکندهور شوند و موجب نشت سلولی یا پارگی آن شوند. پروتئینحمله



 DNAهای فعال، حمله به ی اکسندهشود. شاید بدترین حملهخورد و کارکردشان عوض میشدن، ساختمان پروتئینی آنها به هم می

را اصالح کند، آثار بسیار سوئی در آن مشاهده  DNAریزد. اگر بدن نتواند تغییریافتگی ریزی سلولی را در هم میباشد که برنامه

پذیرند و در برخی موارد به علت از بین تخریب شده بسیار ضعیف و آسیب DNAهای پدید آمده از سلول حاوی یاخته خواهد شد.

های فعال های آزاد و دیگر اکسندههای سرطان به وجود آیند. رادیکالی تومور، ممکن است سلولهای از بین برندهرفتن فعالیت ژن

ها فراهم آورند ی رگها را به دیوارههای آن شوند و موجبات چسبندگی این چربییش چربیتوانند در داخل خون موجب اکساهم می

ی قلبی را پی دارد. گذشته از سرطان و بیماری قلبی و عروقی و سکته -های قلبی، بیماریهای پیشرفتهکه این وضعیت در حالت

 ها، به شرح زیرند:اند. این بیماریمنسوب شدههای بسیاری به فشار اکسایشی )استرس اکسیداتیو( عروقی، بیماری

 پیری زودرس؛-

 ها؛آلرژی-

 فراموشی پیری )آلزایمر(؛-

 آب مروارید؛-

 فیبروز کیتیک؛-

 بیماری قند )دیابت(؛-

 گلوکوما؛-

 کاهش حافظه؛-

 ؛MSبیماری -

 پارکینسون؛-

 های التهابی؛رماتیسم مفصلی )آرتریت روماتوئید( و دیگر بیماری-

 )آنتي اکسيدان( ها چيست؟ قش پاداکسنده. ن4-2



کنند. در حقیقت های آزاد را غیرفعال میها و رادیکال(پاداکسنده )آنتی اکسیدان(ها موادی هستند که اکسنده )اکسیدان

رد بهبود اثر کردن این سموم، سالمت فاکسیدان(ها در برابر سمومی که در بدن وجود دارد، مصون هستند و با بیپاداکسنده )آنتی

ها و سازوکارهای پاداکسندگی )آنتی (اکسیدان)آنتی های مختلفی از پاداکسندهافتد. گونهیابد و فرایند پیری به تأخیر میمی

شوند و برخی مانند اکسیدانی( در بدن وجود دارد که بعضی از آنها مانند آلبومین و سوپراکسید د یسیموتاز، در داخل بدن توسلد می

ها و (شوند. در شرایطی مانند عفونت، تعادل بین اکسنده )اکسیدان، از طریق غذا وارد بدن میEو  Cهای انند ویتامینویتامین م

های بیشتری از خارج از (خورد و بدن نیازمند پاداکسنده )آنتی اکسیداناکسیدان(ها با منشأ داخل بدنی به هم میپاداکسنده )آنتی

ها (ه )آنتی اکسیدان(های غذائی، از این لحاظ دارای اهمیت است. بعضی از پاداکسنده )آنتی اکسیدانشود. دریافت پاداکسندبدن می

تر شود. بیشی دفاعی خط مقدم اطالق میکنند. به این گونه پاداکسنده )آنتی اکسیدان(ها، سامانهها جلوگیری میاز تشکیل اکسنده

ی دفاعی نامند و به آن، فرایند سامانهشوند. این فرایند را جارو کردن میل، متصل میهای فعاپاداکسنده )آنتی اکسیدان(ها به اکسنده

شوند و هم از طریق غذاها وارد بدن اکسیدان(های جاروکننده، هم در بدن تولید میکنند. این پاداکسنده )آنتیخط دوم اطالق می

 شوند. می

یاز بدن هستند و باید مقادیر مورد نیاز آن جایگزین شود. از طرف دیگر، بعضی از پاداکسنده )آنتی اکسیدان(ها، همواره موردن

هایی است که اکسیدان(ها فقط در مدت کوتاهی موردنیاز هستند و خط دفاعی سوم نیز، مربوط به سامانهبعضی از پاداکسنده )آنتی

شوند. به عنوان مثال و اکسنده )اکسیدان(ها می دیده از تداخل پاداکسنده )آنتی اکسیدان(هاهای آسیبموجب تعمیر و اصالح بافت

هایی است که به تنهایی خاصیت پاداکسندگی )آنتی اکسیدانی( ندارند ولی به پاداکسنده )آنتی اکسیدان(های سلنیم، یکی از ریزمغذّی

 کنند.شان کمک میدیگر در انجام وظیفه

های چربی وجود دارند، بدن انسان باید ترکیبی ی از آنها در محیطهای بدن عمدتًا در محیط آبی و بعضاز آنجا که بیشتر بافت

 از پاداکسنده )آنتی اکسیدان(های آبی و چربی را داشته باشد.

 توجه!

باید توجه «! اکسیدان )پاداکسنده(غنی شده با آنتی»در برچسب بعضی از محصوالت غذایی آماده از قبیل چیپس، نوشته شده 

باشند(، می BHTو  BHAشود )و عمدتاً های غذایی افزوده میهایی که به این گونه فرآورده(ی اکسیدانداشت که پاداکسنده )آنت

ای از نظر های خود محصول غذایی است و مصرف این نوع محصوالت، فایدهها و روغنشدن چربی برای جلوگیری از فساد و اکسیده

 دریافت پاداکسندگی )آنتی اکسیدانی( ندارد.



های پاداکسندگي )آنتي اکسيداني( در بدن زوکارهای طبيعي پاداکسنده )آنتي اکسيدان(ها و سامانه. سا5-2

 چيست؟

کنند. این پاداکسنده )آنتی های فعال جدید جلوگیری میکننده، از تشکیل اکسندهپاداکسندگی )آنتی اکسیدان(های پیشگیری-

های فلزی دارای توان اکسندگی باشند که در سرم خون هستند و به یونیاکسیدان(ها، از قبیل آلبومین، فریتین و ترانسفرین م

 کنند.شوند و آنها را غیرفعال میمتصل می

( SOD(، سوپراکسید دیسموتاز )GSHPXی آنزیمی مانند گلوتاتیون پراکسیداز )پاداسکنده )آنتی اکسیدان(های جاروکننده-

 برند.که پراکسیدهای ئیدروژن را از بین می

های ، کاروتنوئیدها و فالونوئیدها که رادیکالCو  Eهای ی مولکولی از قبیل ویتامینهای جاروکننده(اد اکسنده )آنتی اکسیدانپ-

 کنند.آزاد را جارو یا غیرفعال می

 شود؟. مشکل از کجا آغاز مي6-2

تری با انسان در معرض تماس بیش ی رفاه و بهداشت، امروزهتر شدن عمر انسان به واسطهمشکل اینجاست که با طوالنی

نبود تعادل میان »اش، وی را به معرض ی زندگی نوین امروزیباشد و نحوهپاداکسنده )آنتی اکسیدان(های داخل و خارج بدن می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:زا میقرار داده است. از عمده علل این قبیل عوامل مشکل« هاها و پاداکسندهاکسنده

 م غذايي مدرنرژي

تواند اکسیده شود باالتری دارند. این ترکیب، می LDLی غلظت کلسترول خورند، در نتیجهکسانی که غذای چرب بیشتری می

که امروزه روش بسیار متداولی  –ای در عروق قلبی گردد. متأسفانه در اثر سرخ کردن موارد غذایی های لختهو باعث پیدایش پالک

زند. تر به هم میپاداکسنده را بیش -یابد و تعادل اکسندهمحتوای رادیکال آزاد این غذاها افزایش می –اده است در تهیه غذاهای آم

ی تر و همچنین نگهدارندهاند که محتوای پاداکسندگی )آنتی اکسیدانی( کماز سوی دیگر، امروزه غذاهای مصرفی از نوع تصفیه شده

 ریزند.اکسیدان(ها را در بردن به هم میی، تعادل اکسنده )اکسیدان(ها و پاداکسنده )آنتیباالیی دارند. تمام این عادات غذای

 های محيطيمنابع اکسنده



ها و همچنین تابش پرتو ایکس، بدن را احاطه کرده است. همچنین با نازک های آزاد فراوانی، در اثر داروها و آالیندهرادیکال

شود که موجب افزایش خطر ابتال های آزاد فراوانی تولید میو فرابنفش به پوست انسان، رادیکالی اوزون، در اثر تابش پرتشدن الیه

شود. برخی از مواد به کار رفته در وسایل ساختمانی نیز، رفته رفته از خود اکسنده )اکسیدان( آزاد به مالنوما )سرطان پوست( می

 شود.)اکسیدان(های محیطی میساز افزایش اکسنده ی اینها، زمینهکنند. که همهمی

 مصرف دخانيات

های آزاد در محیط شود. تواند موجب افزایش مقدار اکسنده )اکسیدان(ها و رادیکالمصرف مستقیم و غیرمستقیم دخانیات، می

 تواند موجب تشدید وضعیت شود.های فراگیر هم میسوزیدود ناشی از خودروها و آتش

 های رژيمي در يک نگاه:. پاداکسنده )آنتي اکسيدان(7-2

 کاروتنوئيدها

 های سبز، زرد و نارنجی رنگ؛بتاکاروتن: در سبزی

 لیکوپن: در گوجه فرنگی و هندوانه؛

 رنگ؛های سبز برگ تیرهلوتئین: در سبزی

 هاويتامين

 های و نیز در سیب زمینی؛ویتامین ث: در مرکبات و دیگر میوه

 دم و روغن گیاهی.ویتامین ئی: در حبوبات، آجیل، سبوس گن

 هافالونوئیدها و دیگر فنل

 ها: در انگور قرمز؛آنتوسیانین

 ها؛ها و سبزیاسید فولیک: در بیشتر میوه

 ها: در سویا؛ایزوفالوون



 ها: در پیاز و پیاچه؛فالونول

 ها: در چای و شکالت؛کاتکین

 ها: در مرکبات.فالوون

 ترکيبات سولفوری

 فرنگی؛: در سیر، پیاز و ترهترکیبات سولفوری آلبومی

 گلوکوزینوالت: در کلم.

 عناصر کمياب

 سلنیم: در غذاهای دریائی؛

 روی: در غذاهای دریائی و گوشت، شیر و حبوبات.

 ساير

 ها: در کنجد و لوبیاها؛لیگنان

 های سبز، گوجه فرنگی و سبوس برنج؛اسیدلیپوئیک: در سبزی

 یاهای و سبوس گندم و برنج.های گ: در گوشت، ماهی، روغنQکوآنزیم 

 کنند؟. پاداکسنده )آنتي اکسيدان(ها چگونه عمل مي8-2

آوری مدارکی دال بر اثبات اثرات مفید پاداکسنده )آنتی هاست سرگرم جمعدانشمندان و متخصصان علوم تغذیه، مدت

 باشد:است که بدین شرح می آوری شدهباشند. این مدارک، از سه طریق مختلف جمعاکسیدان(ها برای بدن انسان می

 مطالعات جمعيتي



باشد. های متفاوت میی وجود بیماری خاصی در جمعیتبر پایه -که به مطالعات اپیدمولوژیکی نیز مشهور است -هااین بررسی

. مثال دیگر، کشندتر سیگار میها بیشباشد، هرچند ژاپنیتر از کشورهای پیشرفته میبرای مثال، در ژاپن بروز سرطان ریه کم

شوند. دانشمندان بر تر مبتال میهای قلبی کمیخورند، به بیمارتری میی بیششدههای اشباعها هستند که با اینکه چربیفرانسوی

ی زندگی، هر دو پا به پای همدیگر موجب بروز این اخالفات شده است. در مطالعات جمعیتی، اند که رژیم غذائی و نحوهاین عقیده

بینی تر از آن است که پیشها، کممند صرف زمان و وقت فراوانی هستیم و معموالً اطالعات به دست آمده از این نوع بررسینیاز

 شود.می

  

 مطالعات کلينيکي

کنند و در طول این زمان، در این مطالعات شمار زیادی از افراد، مقادیر پاداکسنده )آنتی اکسیدان( را طی مدتی مصرف می

ی )آنتی اکسیدان( مورد نظر را دریافت که پاداکسنده –گیرد. همزمان، گروه دیگری نیز المتی آنها مورد پایش قرار میوضعیت س

های آزمایش شود. به این دو گروه، به ترتیب گروهگیرند و وضعیت سالمتی دو گروه با هم مقایسه میمورد پایش قرار می –اند نکرده

ریزی شود و تأثیرات عوامل مانند نحوه زندگی، باید حذف باید به دقت برنامهنه مطالعات بالینی، میشود. این گوو شاهد گفته می

 ی مطلوب را نیز دربرندارند.طلبد و گاهی نتیجهگردد. این مطالعات، زمان و منابع مالی فراوانی می

 تحقيقات آزمايشگاهي

ها به (رسانند، از قبیل افزودن پاداکسنده )آنتی اکسیدانانجام می این مطالعات را، محققان در شرایط مصنوعی ایجاد شده به

ها، ممکن است قابل تعمیم دادن در بدن گویند. این نوع پژوهش( میin vitroها، مطالعات در شیشه )خون بافت. به این نوع بررسی

 دهد.های زنده ارائه میاکسیدان(ها در سامانه انسان نباشد، ولی روش مناسبی است که تصویر قابل قبولی از نقش پاداکسنده )آنتی

 های آزاد در بدن:ها و راديکال(. نقش اکسده )اکسيدان9-2

های آزاد، فقط در شرایطی برای ها و رادیکالاند. اکسندهآنچنان که قبالً ذکر شد، اکسنده )اکسیدان(ها جزئی از زندگی روزانه

 وجود آمده باشند، وگرنه باعث تخریب بافتی خواهند شد.بدن مفیدند که در زمان و مکان درستی به 



ور کنند که برای از میان بردن ریزجانداران حملهگیری رادیکال آزاد سوپراکسید تولید میهای سفید، مقادیر چشمبعضی از یاخته

ها شود. اکسید شدن پروتئیندن نیز میهای سالم بباعث از میان بردن بافت« ابزار دفاعی»آید. متأسفانه گاهی همین به بدن به کارمی

ها و در نتیجه های پروتئینی اکسید شده، دیگر قادر به اتصال به هورمونباشد. برای مثال گیرندهنیز، از طرف دیگر حائز اهمیت می

بینند. در کل، آسیب بعد از اکسید شدن آسیب می -که ساختمان پروتئینی دارند -ها نیزباشند. آنزیمهای سلولی نمیتنظیم واکنش

بخشد. شود و در نتیجه فرایند پیری را سرعت میبرد و موجب آغاز مرگ سلولی میها، ارتباط بین سلولی را از میان میدیدن پروتئین

د های آزاد تولیی قلبی(، مقادیر فراوانی از رادیکالیابد )مثاًل در زمان سکتهزمانی که ذخایر اکسیژنی بدن طی مدتی کاهش می

ی ها، اثرات مفیدی در بهبود این گونه بیماران بعد از مکمل یاری به واسطهکنند. برخی پژوهششود در خون تجمع پیدا میمی

 اکسیدان( ها نشان داده است.پاداکسنده )آنتی

 های ضد و نقيض در مورد اثرات مفيد و مضر بعضي غذاها:. پژوهش10-2

مندند. مثالً بعضی منابع از اثرات کنند، گلهعات ضد و نقیضی از منابع گوناگون دریافت میبسیاری از کسان، از اینکه هرروز اطال

دانند و مصرف کنند، ولی برخی منابع مصرف این غذاها را مفید نمیدهند و مصرف آنها را پیشنهاد میمفید چای و شکالت خبر می

 کنند.تر آنها را توصیه میکم

 مثال اول:

ای که در ولز انگلستان صورت گرفت، نشان داد که ساله 14ی زنند، مطالعهکه اثرات مثبت چای را دامن می برخالف تحقیقاتی

تر به این نتیجه نوشند. البته مطالعات بیشتر از کسانی است که چای نمینوشند، بیشمرگ و میر در میان افرادی که چای می

تواند علت کشند. پس لزوماً چای نمیترند و هم سیگار بیشتر میوشند، هم چاقنتری میانجامید که افرادی که در ولز چای بیش

 مرگ و میر باشد.

 مثال دوم:

کنند، تری مصرف میو بتاکاروتن بیش Aهای حاوی ویتامین مطالعات، نشان داده که ابتال به سرطان ریه در کسانی که میوه

 ، هیچ تأثیری در ابتال به سرطان ریه ندارند.Aتر، معلوم شد که مکمل یاری بتاکاروتن و ویتامین شکمتر است. ولی با مطالعات بی

 های مختلفهای آزاد و بيماری.اکسنده )اکسيدان(ها، راديکال3



نتی توان قدرت پاداکسندگی )آناپذیرند؛ ولی میهای آزاد اجتنابهمانگونه که مطرح شد، اکسنده )اکسیدان(ها و رادیکال

تر این ها را در بدن کاهش داد. به منظور فهم بیشی )اکسیدان( مصرف و حتی تولید اکسندهاکسیدانی( بدن را افزود و اکسنده

تر شوند. باید دقت داشت که بیشهای آزاد چگونه موجب بیماری میمطلب، الزم است بدانیم که اکسنده )اکسیدان( ها و رادیکال

هایی که در کشورهای ترین بیماریباشند و علت واحدی ندارند. اصلیبحث خواهد شد، دارای علل چندگانه میهایی که در زیر بیماری

عروقی و سرطان. درصد ابتال به این دو بیماری، در بعضی  -های قلبیشود، عبارتند از بیماریها میساز مرگ و میر آدمپیشرفته زمینه

درصد افراد به  40شود. برای مثال، در کشوری مانند استرالیا منابع مالی فراوانی می کشورها بسیار باالست و موجب هزینه شدن

 عروقی مبتال هستند. -های قلبیبیماری

 عروقي -های قلبيهای آزاد و بيماری. ارتباط راديکال1-3

 -های قلبینی، موجب بیماریهای خوی رگهای فعال، با آسیب زدن به دیوارههای آزاد و اکسندهرسد که رادیکالبه نظر می

در خون، به عواملی  LDLانجام شده است. غلظت کلسترول  LDLی ارتباط کلسترول شوند. مطالعات فراوانی نیز دربارهعروقی می

 توان با تغییرمانند خوردن غذاهای چرب، چاقی، نبود فعالیت، مصرف دخانیات و عوامل ژنتیکی بستگی دارد که به جز مورد آخر، می

های اکسیدشده را، ماکروفاژهای LDLشود. های دیگر در خون اکسیده میتر از چربی، آسانLDLی زندگی، آنها را اصالح کرد. نحوه

تبدیل گردند. « های ابریسلول»کند تا جایی که ماکروفاژها متورم شوند و به کنند. این روند، همچنان ادامه پیدا میخونی جذب می

هایی به چسبند و تولید زائدهچسبند. گرده )پالکت(های خونی نیز به این نقاط میها میی رگ، به آسانی به دیوارههای ابرییاخته

ی قلبی، آنژین های خونی شوند که عوارضی مانند حملهتوانند موجب انسداد رگها، میکنند. این زائدهنام آتروما یا پالک آترومی می

شود و موجب از کار افتادن کامل قلب ی قلبی، مسدود میی قلبی، یا چند رگ خونرسان به عضلهلهو سکته پیامد آن است. در حم

افتد که بسته به شدت ی مغزی، پیشامد یادشده در یک یا چند رگ خونرسان به مغز میگردد. در سکتهیا اختالل در کارکرد آن می

رسان، ممکن شود. گاهی انسداد عروق خونهای مغز )گاهی موقتی( میو محل انسداد، موجب مرگ یا از کار افتادن برخی از بخش

باشد. البته ی آن عروق میها اتفاق افتد که نیازمند عمل جراحی برای باز کردن دوبارههای دیگری مانند پاها یا دستاست در محل

افتد. همچنین در افرادی که عات کمتر اتفاق میکنند، این ضایدر افرادی که به اندازه کافی پاداکسنده )آنتی اکسیدان( مصرف می

تر تر است و مشکالت نامبرده کمکنند، غلظت کلسترول خون پایینی بیشتری نسبت به چربی اشباع مصرف میچربی اشباع نشده

 آید.پیش می

  



 های آزاد و سرطان. ارتباط راديکال2-3

ی های پاداکسندههای سرطانی، دارای آنزیمها ارتباط دارند. سلولرطانهای فعال، به طور مستقیم با انواع زیادی از ساکسنده

های آزاد را از بین ی رادیکالی کافی پراکسید ئیدروژین تولید کردهتوانند به اندازهتری هستند. بنابراین نمی)آنتی اکسیدان( کم

شته باشد و بیانگر این مهم است که مصرف پاداکسنده تواند نقش بسیار مهم در مهار کردن سرطان داببرند. مهار این مشکل، می

تواند )آنتی اکسیدان(ها همراه با رژیم غذایی متعادل، چقدر مهم است. تحقیقات وسیع، نشان داده که یک رژیم غذایی متعادل، می

تر این مطالعات، نقش یشگیری کند. بی بزرگ، حنجره، ریه، دهان، مری، لوزالمعده، رکتوم و معده پیشاز سرطان مثانه، روده

رسد، مصرف را تأکید کرده، ولی در میان محققان هیچگونه اجماعی بر ریزمغذّی خاصی تأکید ندارد. به نظر می Eو  Cهای ویتامین

به تر به دالیل هورمونی ها بیشها هیچ تأثیری بر سرطان پروستات و سینه ندارد؛ زیرا این نوع سرطان(پاداکسنده )آنتی اکسیدان

های فعال(. با این حال، بعضی از پاداکسنده )آنتی اکسیدان(ها از قبیل لیکوپن و سلنیم، آیند )تا به دلیل وجود اکسندهوجود می

 توانند با سازوکارهای متفاوتی بر این دو نوع سرطان تأثیر بگذارند.می

 از سرطان شناخته شده است:تاکنون سه گونه سازوکار تأثیر پاداکسنده )آنتی اکسیدان(ها بر جلوگیری 

 :DNA.از طریق کاهش آسیب به 1

 های عصبی(؛کنند )مانند سلولها به مدد آن ارتباط برقرار میهای شیمیایی که یاخته.از طریق تأثیر بر سیگنال2

 شود.های سرطانی میهایی که باعث رشد سلولها و پروتئین.از طریق تأثیرگذاری بر ژن3

گر کسی به مدت طوالنی پاداکسنده )آنتی اکسیدان( دریافت کند، ممکن است تحت تأثیر اثرات ضدسرطانی ثابت شده است که ا

پیوندند و توصیه شده است که به جای آغاز ها با افزایش سن به وقوع میها قرار گیرد. با این حال، همیشه سرطاناین نوع ریزمغذّی

تری از خون نشان دهند. ها از سنین جوانی مصرف شوند تا تأثیر بیشع پاداکسندهها در سنین باال، این نومکمل یاری پاداکسنده

سنجند، غالباً ها را در طول چندین سال یا چندین ماه )در پیری( میشاید به همین دلیل است که مطالعاتی که تأثیر پاداکسنده

 باید انجام گیرد.تری میدت بیشمآید که مطالعات طوالنیدهد و به نظر میهیچگونه تأثیری را نشان نمی

 های آزاد و ديابت. ارتباط راديکال3-3



های ی انسولین در لوزالمعده، از اکسنده )اکسیدان(ها و رادیکالهای تولیدکنندهها، نشان داده است که بافتنتایج برخی پژوهش

واند موجب این مشکالت شود و در نهایت به دیابت تنیز می Cبینند. در بعضی موارد، متابولیسم نادرست ویتامین آزاد آسیب می

توانسته به مهار دیابت کمک کند. همچنین دیده شده است که مکمل یاری با نیکوتینامید )از  Cبینجامد. مکمل یاری ویتامین 

یت پاداکسندگی )آنتی های فعالکنندهتواند نیاز به انسولین را کاهش دهد. البته این ویتامین، یکی از کمک(، میBویتامین گروه 

 باشد. مکمل یاری اسید لیپوئیک نیز، مفید گزارش شده است.می Eاکسیدانی( ویتامین 

 های آزاد و عفونت و التهاب. ارتباط راديکال4-3

ها را از شوند و آنور میها، به عوامل بیگانه حملهدهد. این یاختهها و ماکروفاژها به عفونت پاسخ میبدن آدمی به کمک نوتروفیل

توان از این اثرات به ایجاد التهاب مثالً در رماتیسم اشاره کرد. برند. این دستگاه دفاعی بدن، اثرات سوء جانبی نیز دارد که میبین می

 های فعال در این حالت دخیل هستند.های آزاد و اکسندهتحقیقات، نشان داده است که رادیکال

تر از افراد سالم است. با اینکه اداکسنده )آنتی اکسیدان(ها در بیماری رماتیسم، پایینبرای مثال، مشاهده شده است که سطح پ

توان در درمان رماتیسم مؤثر باشد، تمام احتماالت ممکن است تاکنون ثابت نشده که مکمل یاری پاداکسنده )آنتی اکسیدان(ها می

ی پاداکسنده )آنتی اکسیدان(ها، موجب کاهش صدمات اکسایشی در نظر گرفته شود. همچنین بعد از انتقال اعضای بدن، مکمل یار

ها مانند هپاتیت و تواند در درمان بعضی بیماریاکسیدان(ها میی برخی تحقیقات، مکمل یاری پاداکسنده )آنتیشده است. بر پایه

 ایدز مفید باشد.

  

 های آزاد و عقيمي مردان. ارتباط راديکال5-3

 باشد.های فعال در اسپرم بسیار حساس مینتی اکسیدان(ها و اکسندهتعادل میان پاداکسنده )آ

ها کنند و هرگونه عدم تعادل، موجب کاهش تحرک اسپرمی سوپراکسیدی جلوگیری میپاداکسنده در اسپرم معموالً از حمله

 ها بینجامد.به افزایش کارایی اسپرمتواند ، میEشود. همچنین، نشان داده شده که خاصیت پاداکسندگی )آنتی اکسیدانی( ویتامین می

 های مغزهای آزاد و بيماری. ارتباط راديکال6-3



رود. همچنین، کند، مقادیر فراوانی اکسنده )اکسیدان( به مغز میهای دیگر اکسیژن مصرف میاز آنجا که مغز ده برابر بافت

های باشند. از طرف دیگر، سلولبسیار مستعد اکسایش میبانشد که های مغزی دارای مقادیر فراوان اسیدهای چرب نیز میبافت

باشد که البته نقش ی )آنتی اکسیدان( اصلی مغزی، گلوتاتیون میمغزی در صورت مرگ، قابلیت تولید مثل دوباره ندارند. پاداکسنده

 تواند در مغز ایفا کند.نروتراسیتری را نیز می

 عصبي هایهای آزاد و بيماری. ارتباط راديکال7-3

های های پارکینسون، سندرم داون، آلزایمر و اسکیزوفرنی، با رادیکالچنانچه در باال یادآوری شد، جای تعجب نیست که بیماری

 آزاد و اکسنده )اکسیدان(ها مرتبط هستند.

ی دوپامین هستند. هکنندهای تولیدبیند که این سلولهای بخش فوقانی مغز آسیب میای از یاختهدر بیماری پارکینسون، دسته

ی )آنتی اکسیدان( ها را، با کاهش آنزیم پاداکسندهرسد که این فرایند، سازوکارهای پاداکسندگی )آنتی اکسیدانی( سلولبه نظر می

 گیرد وهای مغز قرار میتری در دسترس یاختهدهد. در نتیجه، دوپامین کمسوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون، تحت تأثیر قرار می

 ی ناشی از اکسایش، سمی هستند.های تولیدشدهعالوه بر آن، فرآورده

گیری از پاداکسنده )آنتی اکسیدان(ها درمان کنند، ولی همچنان پیشگیری از اند با بهرهتاکنون بیماری پارکینسون را نتوانسته

 ها مورد بحث دانشمندان است.(این بیماری به کمک پاداکسنده )آنتی اکسیدان

کاهش داد؛ ولی معلوم  Eتوان با مکمل یاری ویتامین ، نشان داد که روند بیماری آلزایمر را می1997ات وسیعی در سال تحقیق

 تواند موجب درمان بیماری شود یا نه!نیست که آیا این مکمل یاری می

 های آزاد و بيماری ريه. ارتباط راديکال8-3

های ریه به صورت مستقیم در معرض فراوان قرار دارند. افزون بر این، بافتهای ریه هم، مانند مغز در معرض اکسیژن بافت

های ریه، آغشته به مایعات حاوی مقادیر فراوانی پاداکسنده باشند. سطح داخلی هواراههای محیطی از قبیل دود و گرد و غبار میآالینده

های باندشونده به فلزات، و هم های پاداکسنده و پروتئینآنزیم باشد که هم دارای منشأ داخلی هستند مانند اسیداوریک، آلبومین،می

شود . هرگونه اختالل در نظام طبیعی پاداکسندگی ریه، موجب آسیب رسیدن به بافت ریه میEو  Cدارای منشأ رژیمی مانند ویتامین 

ن است در آینده، استفاده از پاداکسنده شود. ممکهایی مانند آسم، سرطان ریه، آمفیزم و فیبروزکیتیک مشاهده میکه در بیماری



های رژیمی یا استنشاقی، برای درمان یا پیشگیری از این نوع ضایعات، مورد استفاده قرار گیرد. در مورد فیبروز ()آنتی اکسیدان

 کیتیک، اختالل در جذب سلنیم، ممکن است نقش داشته باشد.

 های چشمهای آزاد و بيماری. ارتباط راديکال9-3

های آزاد و پرتو ی اکسایش، رادیکالباشد. در نتیجهمروارید )کاتاراکت(، دلیل اصلی کوری در کشورهای در حال توسعه می آب

ها در افراد مسن شود. برعکس جوانان، این آسیبآید که موجب کاهش دید میفرابنفش، در عدسی چشم نوعی پروتئین به وجود می

ها اند از سرعت ابتال به بعضی از کاتاراکتی غذایی سرشار از پاداکسنده )آنتی اکسیدان(ها، توانستههاشدنی نیست. رژیمکامالً ترمیم

تنها در اثر یابد. البته این اثر کاروتنوئیدها، نهبکاهند. تحلیل رفتن رتینای چشم، با مصرف کاالی باالی کاروتنوئیدها کاهش می

ی لوتئین و زازانتین از اثرات مخرب نور آبی بر رتیناست. لیکوپن نیز، گیرندهاثرات پیشی پاداکسندگی کاروتنوئیدها، بلکه در نتیجه

، C ،Eهای ویتامین ، نشان داده است که مکمل یاری پاداکسندهAREDSی اخیر به نام کننده باشد. مطالعهممکن است کمک

 ش دهد.ای را کاهتواند خطر ابتال به ضایعات قرنیهبتاکاروتن، مس و روی، می

 های آزاد و روماتوئيد آرتريت. ارتباط راديکال10-3

برد. مشاهده کند و آنها را از میان میها حمله میهای بین استخواندر این بیماری، دستگاه ایمنی بدن، به اشتباه به غضروف

، سلنیم و بتاکاروتن خونشان Eتامین ها افزایش یافته است. کسانی که غلظت ویهای فعال در این غضروفشده است که غلظت اکسنده

ی )آنتی اکسیدان(ها و داروهای ضدالتهاب مصنوعی در این بیماران شوند. پاداکسندهتر به این بیماری مبتال میتر است، بیشکم

 کننده بوده است.کمک

 ای آزاد و فرايند پيری. ارتباط راديکال11-3

دانند. بعد از سن خاصی، اعضای بدن به خوبی ی و چگونگی سازوکار پیری را میی دانشمندان مرتبط با فرایند پیری، چیستهمه

شود شوند. شخص ضعیف میها سست میشود؛ موهای بدن خاکستری و استخوانکنند؛ پوست بدن چروکیده میگذشته عمل نمی

ناپذیر است. ولی، بدیهی است که اجتناب تواند فعالیت یا فکر کند. آنچه بدیهی است، پیری و مرگ، فرایندیو به خوبی گذشته نمی

تواند افزایش فشار توان این فرایند را به تأخیر انداخت. قدم اول، محدود کردن مقدار غذای دریافتی روزانه است. پرخوری، میمی

فعال را به سمت های اکسایشی )استرس اکسیداتیو( شود. در قدم دوم، باید تعادل میان پاداکسنده )آنتی اکسیدان(ها و اکسنده

 ی زندگی ایجاد کرد.توان با تغییر مختصری در نحوهها برقرار کرد. این دو قدم را، میپاداکسنده



آید که محصوالت گیرد و مانند نیروگاه حرارتی به نظر میسلولی صورت می فرایندهای اصلی مربوط به اکسایش، در میتوکندری

ناپذیر است ولی ها اجتنابشود. تولید این گونه اکسندهها در سلول میایش سطح اکسندهزائد تولید شده در میتوکندری، موجب افز

 توان تولید آنها را محدود کرد.می

 .انواع پاداکسنده )آنتي اکسيدان(ها و چگونگي عملکردشان4

. همچنین نقش مفید کننددر این فصل، توضیح داده خواهد شد که پاداکسنده )آنتی اکسیدان(ها چیستند و چگونه عمل می

شوند و برخی هایی که در این فصل به آنها پرداخته خواهد شد، از طریق غذا وارد بدن میتر پاداکسندهآنها بحث خواهد شد. بیش

ی )آنتی اکسیدان( خاص به تنهایی به منظور یافتن خاصیت ی هر پاداکسندهگردند. باید دانست که مطالعهنیز در خود بدن تولید می

توان ها را نمیها در بدن انسان به طور همزمان فعال هستند. از طرف دیگر، پاداکسندهداکسندگی آن، کافی نیست. انواع پاداکسندهپا

ها، شوند. چنانچه در این فصل خواهیم دید، پاداکسندهبه تنهایی در غذاها یافت، بلکه انواع آنها به صورت ترکیبی در غذاها یافت می

تر های پاداکسنده بیش)ترکیبی( فعال هستند نه به تنهایی. به همین خاطر، مصرف غذاهای سالم را، از مکمل به صورت گروهی

ها بحث خواهد شد. برای مثال، ( پاداکسندهBioavialabilityکنند. همچنین، در این فصل در مورد زیست دسترسی )توصیه می

 شوند.تر جذب مییشهای محلول در چربی، با غذاهای چرب بآنتی اکسیدان

 )اسيد اسکوربيک( C. ويتامين 1-4

در تمام مایعات بدن توزیع شده است. انسان، جزو معدود پستاندارانی است که بدنش قادر به ساخت  Cدر بدن انسان، ویتامین 

، باعث پیدایش مشکالت Cی حیاتی در بدن انسان ناممکن است. این ویژگی ویتامین ی این مادهباشد و حتی ذخیرهنمی Cویتامین 

شود که دچار کمبود آن هستند. برای مثال، ملوانانی که ظرف مدت طوالنی از رژیم فاقد سبزی و ای فراوان در افرادی میتغذیه

دانستند که غذاهای تازه کردند، دچار بیماری اسکوروی شدند. با این حال، حتی در قرن شانزدهم هم میی تازه استفاده میمیوه

 کند.عملگردهایی است که از بروز اسکوروی جلوگیری می حاوی

هاست. از این رو، مقادیر زیادی از این ترین ویتامین، یکی از معروفCشناخته شده است. ویتامین  Cامروزه نقش ویتامین 

ی نقش این ویتامین از فرضیهبعد  Cهای ویتامین شود. استفاده از مکملهای روزانه مصرف میویتامین در دنیای متمدن، به نام مکمل

های ویتامین در آمریکا، مردم به این باور بودند که مصرف مکمل 60ی ای افزایش یافت. در دههبر سرماخوردگی، به صورت فزاینده

C شود.تر شدن طول عمر میموجب بهبود وضعیت سالمت و طوالنی 



ها در رژیم غذایی روزانه دریافت کنیم. به ها و میوهرا از طریق سبزی Cتوانیم مقادیر زیادی ویتامین واقعیت این است که ما می

، ممکن Cاز طریق مکمل یاری باشد. مصرف مقادیر زیاد ویتامین  Cآید که این روش، بهتر از استفاده از مقادیر باالی ویتامین نظر می

های کلیوی، با آهن، تشکیل سنگ Cاند شدن( ویتامین توان به واکنش )یا باست مشکالتی برای بدن ایجاد کند؛ از این مشکالت می

 ها اشاره کرد.توان به توت فرنگی، مرکبات و دیگر میوه، میCها و حتی اسهال اشاره کرد. از منابع سرشار ویتامین میگرن

های آزاد تواند رادیکالمیباشد. این ویتامین، ای قوی نیز میرود بلکه پاداکسنده، نه تنها ویتامین مهمی به شمار میCویتامین 

کند و در گیری میی سلولی پیشاز آسیب اکسندگی )اکسیدانی( دیواره Cها را پاک کند )جارو نماید(. همچنین، ویتامین و اکسنده

-ت، به تنهایی هیچ نقش ثابCایفا کند. ویتامین  Eنقش کمکی به ویتامین  LDLهایی مانند جلوگیری از اکسید شدن لیپوپروتئین

 کند.ای در جلوگیری از بیماری قلبی ایفا نمیشده

تواند خطر آب مروارید را کاهش دهد. همچنین در ، نیز برای فعالیت صحیح آنزیمی موردنیاز است. این ویتامین، میEویتامین 

، در یک مطالعه 1993مشاهده شده است. در سال  Cی حیوانات، نقش ضدسرطانی ویتامین شده دربارهای از مطالعات انجامپاره

های سرطانی، همستر )نوعی موش بزرگ( را از بین برد. با مشاهده شد که ترکیب تعدادی از پاداکسنده )آنتی اکسیدان(های سلول

شود که ترکیب متعادلی از کرد، از این رو توصیه میبه تنهایی نقش تحریکی و تکمیلی این فرایند را ایفا می Cاینکه ویتامین 

نقش بسزائی در جلوگیری  Cبه تنهایی استفاده شود. در مجموع، ثابت شده است که ویتامین  Cها به جای مصرف ویتامین هپاداکسند

ی شده، به زودی در آمریکا تقاضای افزایش مقادیر توصیه1999کند. در سال از بروز سرطان به جز سرطان تخمدان و پروستات ایفا می

ی روزانه، شدهها، به دو تا سه برابر رسد. محققان، بر این باور بودند که مقادبر توصیهگیری از سرطان، برای جلوCی ویتامین روزانه

ی مقادیر گرم افزایش یابد. در همان زمان، باور محققان بر این بود که مصرف روزانهمیلی 200تا  100گرم در روز یه میلی 60باید از 

 ی مشکالتی را فراهم کند.تواند زمینهدر روز، میگرم میلی 200مثالً  Cباالی ویتامین 

 E. ويتامين 2-4

ی گیرندههای اخیر، محققان به نقش پیشهاست که شناخته شده است. ولی در سالدر رژیم غذایی، مدت Eاهمیت ویتامین 

، Eی ویتامین ن باورند که مقدار کنونی مصرف روزانههای قلبی خبر دادند. برخی دیگر بر ایها مانند بیماریآن از بعضی از بیماری

های زیادی در مورد نتایج گرم را توصیه کردند. با این حال، بحثمیلی 100ی باشد و مقدار روزانهپاسخگوی نیازهای بدن نمی

ها به مدد دیگر پاداکسنده برای کارایی بهتر، Eهای مکمل یاری صورت گرفته است. تحقیقات نشان داده است که ویتامین کارآزمائی



های ها و قسمتشود که در دانههای شیمیایی اطالق میبه ترکیبی از مولکول Eها نیازمند است. ویتامین و کاروتن Cاز قبیل ویتامین 

داکسندگی این شود. خاصیت ویتامینی و پاها اطالق میها و توکوتریونول، به دو گروه توکوفرولEسبز سبزیجات وجود دارد. ویتامین 

های مختلف های چرب ثبات باالیی دارند. شکلباشند و در محیطها چربی میی این مولکولدو مولکول، با هم تفاوت دارد. همه

ا، هپار )ایزومر( همدیگرند. تمام این مولکولهای آلفا، بتا، گاما و دلتا. این اشکال از نظر شیمیایی همتوکوفرول، عبارت است از: تولوفرول

 زند.اند، ولی ترتیب ساختاریشان فعالیت شیمی متقاوتی را رقم میهای مشابه تشکیل شدهاز اتم

، یک همپار )ایزومر( کامالً Eباشد. شکل مصنوعی ویتامین ترین میترین پاداکسنده و گاماتوکوفرول، ضعیفآلفا توکوفرول، قوی

باشد. پس در هنگام ها، به خوبی اشکال طبیعی نمیماندگاری آن در بافت باشد؛ ولی میزان جذب ومتفاوت از اشکال طبیعی آن می

ها را دارا باشد. به علت خاصیت لیپیدی شود از محصوالتی خریداری کنیدکه ترکیب توکوفرول، توصیه میEهای ویتامین خرید مکمل

شود و در ها انباشته میچنین در لیپوپروتئینها از قبیل: غشاهای سلول و همهای چرب سلول، این ویتامین در قسمتEویتامین 

یابد. افزایش می Cبا مصرف ویتامین  Eکند. تأثیر ویتامین های آزاد جلوگیری میی رادیکالهمین جاها از اکسایش لیپیدی و حمله

را به حالت اصلی نااکسیده کند و آن های آزاد بازیافت میرا، بعد از حمله به رادیکال Eی ویتامین شدهشکل غیرفعال Cویتامین 

هایی که ویتامین نیکوتین آمید در آن دخیل است، به شکل نیز در واکنش Cی ویتامین کند. از طرف دیگر، شکل اکسیدهتبدیل می

ها، مصرف یک رژیم ها و تداخل بین پاداکسنده )آنتی اکسیدان(ها و ویتامینی واکنشآید. به خاطر همین زنجیرهنااکسیده درمی

باشد؛ ی پالکتی در خون مؤثر می، در جلوگیری از لختهEشود. ویتامین های کافی، توصیه میها و ویتامینمتعادل با تمام پاداکسنده

یا بتاکاروتن  Cعروقی مورد توجه قرار گرفته است. این خاصیت، در مورد ویتامین  -در بیماری قلبی Eبه همین خاطر نقش ویتامین 

 ست.هنوز اثبات نشده ا

های عروق کرونر ارتباط برقرار است. تعدادی کارآزمائی و بیماری Eمطالعات اپیدمولوژیک، نشان داد که بین دریافت ویتامین 

ی تواند بروز حمله قلبی را کاهش دهد. در میان بیمارانی که یک بار حملهمی Eبالینی دوسوکور، نشان داده که مکمل یاری ویتامین 

ی )آنتی اکسیدان( باالتری داشتند، پایین بود. در آمریکا نیز، مطالعات زان مرگ در گروهی که سطح پاداکسندهاند، میقلبی داشته

باشد. همچنین، نشان داده به خطر پایین سرطان به جز سرطان ریه، مرتبط می Eهای ویتامین ی مکملنشان داد که مصرف روزانه

 Eموجب قوت دستگاه ایمنی بعد از انجام واکسیناسیون شود. مقادیر باالی ویتامین تواند ، میEشده است که مکمل یاری ویتامین 

باشند. ها، منبع سرشاری از روغن نیز میهای سبزبرگ دریافت کرد. این گونه سبزیتوان از غذاهایی مانند سبزیرا به صورت ارزان، می



ها، یکی از مباحث جالب سندگی )تخریب اکسیدانی( چربیهای خوراکی در جلوگیری از فرسایش اکو روغن Eهمراهی ویتامین 

 ای است.تغذیه

 . کاروتنوئيدها3-4

ای ثابت شده است. وجود کاروتنوئیدها در های دارای رنگ روشن و شفاف، از نظر تغذیهها و سبزیای میوهامروزه نقش تغذیه

باشد. کاروتن هستند که رنگ هویج، پرتقال و گوجه فرنگی، و ا میای این غذاهها، احتماالً دلیل اثرات مفید تغذیهها و سبزیمیوه

توانند به اند. بعضی از کاروتنوئیدها از قبیل بتاکاروتن، میکنند. کاروتنوئیدهای مختلفی، شناسایی شدهرنگ سبز کلم را تأمین می

باشد، دریافت کافی بتاکاروتن، ردنیاز بدن انسان میهای مویکی از ویتامین Aتبدیل شوند. از آنجا که ویتامین  Aرتینول یا ویتامین 

که در گوجه فرنگی یافت  -های قرمزرنگ لیکوپنها از قبیل دانهکند. اخیراً نقش دیگر کاروتننقش بسزائی در سالمت بدن ایفا می

ع مختلف ترکیب کاروتنوئیدی نو 600مورد توجه قرار گرفته است. بیش از  –شود که در کلم بروکلی یافت می -و لوتئین -شود می

ترین کاروتنوئید، شدهباشند. شناختهترین آنها، بتاکاروتن، آلفاکاروتن، لیکوپن، لوتئین و کریپوگزانین میشناخته شده است که مهم

های در غشاها های کاروتنوئید، این مولکولباشد که نخستین بار از هویج استخراج شد. به دلیل خاصیت لیپیدی مولکولبتاکاروتن می

باشد. تحقیقات، نشان ی اکسنده )اکسیدان(ها میترین نیاز به جلوگیری از حملهشوند، درست همان جایی که بیشو چربی جمع می

(، نقش اکسندگی Singlet Oxygenهای آزاد و اکسیژن تنها )توانند از طریق جارو کردن رادیکالداده است که کاروتنوئیدها می

های آزمایشگاهی، نقش داشته باشند. در محیط Eتوانند در بازیافت ویتامین را ایفا کنند. همچنین، کاروتنوئیدها می )اکسیدانی( خود

زا را به حداقل برسانند. همچنین، ثابت شده است که توانند رشد تومورها را کاهش دهند و فعالیت مواد جهشکاروتنوئیدها می

تواند موجب کاهش سرطان در آنها شود. مطالعات اپیدمولوژیک، نشان داده که تنوئید باال، میی حیوانات آزمایشگاهی با کاروتغذیه

تواند موجب افزایش کارایی دستگاه ایمنی در سالمندان و هم بیماران مبتال به ایدز شود. همچنین، نشان داده شده بتاکاروتن، هم می

عروقی جلوگیری  -های قلبیکسندگی )آنتی اکسیدانی( خود، از رشد پالکتوانند از طریق فعالیت پادااست که کاروتنوئیدها، می

تواند ارتباط معکوسی با بروز های سرشار از بتاکاروتن، میها و سبزیکنند. مطالعات اپیدمولوژیکی، نشان داده که مصرف باالی میوه

های یا نشان داده که افرادی که گوجه فرنگی و فرآوردهسرطان ریه و معده داشته باشد. از طرف دیگر، مطالعات اپیدمولوژیک در ایتال

شوند. همچنین، مطالعات ی بزرگ و رکتوم میتر دچار سرطان دهان، حلق، معده، رودهکنند، کمتر مصرف میفرنگی را بیشگوجه

 در مردان بکاهد.تواند از خطر سرطان پروستات می -که سرشار از لیکوپن است –نشان داده که مصرف باالی گوجه فرنگی 



ها، نقش مصرف تنهای کروتنوئیدها را در جلوگیری از سرطان به اثبات نرسانده، ولی بدیهی است که هیچکدام از این بررسی

 دهد.ها را در بدن نشان میتصویری از نقش هماهنگ این مولکول

ثال، بتاکاروتن به مقدار بسیار کمی در بدن زیست دسترسی کاروتنوئیدها، تحت تأثیر نوع غذا و نوع فرایند غذاهاست؛ برای م

یابد. همچنین، جذب بتاکاروتن از غذاهای پخته و یا پوره شده شود و جذب آن، با افزایش چربی رژیمی افزایش میانسان جذب می

 نگی خام است.فرتر از گوجهفرنگی، بیشهای گوجهتر است. نیز نشان داده شده است که زیست دسترسی لیکوپن از طریق سسبیش

ی شود مقادیر زیادی از کاروتنوئید را از غذا دریافت کرد؟ جواب سادهباشد، این است که آیا میسؤالی که در اینجا مطرح می

 شود.می Aی بتاکاروتن، باعث انباشت خطرناک ویتامین رسد. برای مثال، مصرف بیش از اندازهاین سؤال، منفی به نظر می

 ليکوپن

های آزاد ی قوی رادیکالی اکسیژن تنها و جاروکنندهترین بازدارندهبه عنوان مهم 1989ئید قرمز رنگ، در سال این کاروتنو

باشد: تحقیقات، نشان داده که مصرف باالی فرنگی، هندوانه و گریپ فروت میمورد توجه قرار گرفت. لیکوپن کاروتنوئید اصلی، گوجه

ها، باشد. برخی از بررسیدهد. این بیماری، تحت تأثیر هیچکدام از دیگر کاروتنوئیدها نمیمیلیکوپن، خطر سرطان پروستات را کاهش 

اند شود. با این حال، بعضی از محققان گزارش کردهفرنگی، موجب باال رفتن لیکوپن سرم نمینشان داده است که مصرف باالی گوجه

تر رم و خون تام شود. جذب لیکوپن، در غذاهای چرب و پخته بیشتواند موجب افزایش لیکوپن سکه مصرف آب گوجه فرنگی، می

تر از افراد غیرسیگاری است. امروزه تحقیقات زیادی در مورد است. همچنین، نشان داده شده است که لیکوپن خون افراد سیگاری کم

 شود.اثرات لیکوپن انجام می

 لوتئين و زئازانتين

وابسته به  Dedeneration Macular(ها در چشم، از کوری ناشی از آب مروارید و اکسیدان)آنتی انباشت این پاداکسنده

 کند.سن )ناشی از پیری( جلوگیری می

 ها. فالونوئيدها و ديگر فنوليک4-4

به منظور انجام ها را شوند. گیاهان فنلها یافت میها و سبزیهای آلی هستند که در میوهی بزرگی از مولکولها، دستهفنل

ها، تأثیر بسزایی در کنند. بعضی از فنلها و نور شدید، تولید میی حشرات، بیماریکارهای گوناگونی همچون جلوگیری از حمله



 شوند و برخالف کاروتنوئیدها، فالونوئیدهاها نیز میهای و میوهها دارند. این مواد، باعث تنوع در بوی سبزیشکل ظاهری و کیفیت میوه

باشد. از فالونوئیدهای ی رسیدگی میوه میی میوه و درجهها، تحت تأثیر گونهباشند. مقدار فنل موجود در میوهعمدتاً محلول در آب می

توان به چای، پیاز و ( اشاره کرد. از منابع غذایی فالونوئیدها، میCetechin( و کتکین )Quercetin) توان به کورستینمهم، می

های آزاد اکسیژن و فلزات نوع فالونوئیدها شناخته شده است. فالونوئیدها، رادیکال 4000شاره کرد. امروزه، بیش از کلم بروکلی ا

باشند. تحقیقات زیادی در مورد نقش فالونوئیدها نیز می Cکنند. فالونوئیدها، حامی خاصیت پاداکسندگی ویتامین سنگین را پاک می

باکتریایی، التهاب و آلرژی انجام شده است. برخی از فالونوئیدها نیز، امروزه بسیار مورد توجه قرار ی ویروسی و در جلوگیری از حمله

های شود و پالکهای خونی میدهد. نقش ضدسرطانی فالونوئیدها موجب اتساع رگای را کاهش میهای لختهگرفته است. و پالک

یز، امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تمام خواص ضدسرطانی دهد. نقش ضدسرطانی فالونوئیدها نای را کاهش میلخته

ی فالونوئیدها، در آزمایشگاه تر مطالعات انجام شده دربارهباشد. بیشفالونوئیدها، ناشی از ویژگی پاداکسنده )آنتی اکسیدان(ها نمی

نسبت داد. با این حال، این مطالعات، نقش انکارناپذیر  توان آنها را به بدن انسان یا مطالعات اپیدمولوژیکیبه انجام رسیده و نمی

زا دریافت کرده بودند، ی سرطانهایی که مادهفالونوئیدها را در جلوگیری از سرطان، به روشنی نشان داده است. برای مثال در موش

های نیتروزآمین ت از اثرات سرطانتعداد تومورهای تحت تأثیر کورسیتین دریافتی کاهش یافت. فالونوئیدهای موجود چای، ممکن اس

تواند امید به فنجان چای سبز در روز، می 10در ژاپن، نشان داد که نوشیدن  1996ای در سال در روده جلوگیری کنند. مطالعه

 سال افزایش دهد. 6زندگی را تا 

 سازوکارهای احتمالی اثرات ضدسرطانی فالونوئیدها، به قرار زیر است:

 را مهار کنند؛ DNA( آسیب Initiationتوانند گام نخست )یفالونوئیدها، م -

 توانند مانع پیشرفت سرطان شوند.فالونوئیدها، می -

ها را با بافت افزایش دهند. توانند تبادل مایعات درون مویرگفالونوئیدها، اثرات چشمگیری هم بر گردش خون دارند. زیرا می

گیرد. فالونوئیدها، رند. این اثر ضدانعقادی، از طریق مهار آنزیم سیکلوسیژنار صورت میبعضی از فالونوئیدها، خاصیت ضدانعقاد دا

تواند شوند. تمام اثرات یادشده، میمی Eجوئی در مصرف ویتامین دهند و باعث صرفهرا نیز کاهش می LDLفرایند اکسید شدن 

 های قلبی و عروقی شود.موجب کاهش بروز بیماری



سال هلندی انجام شد.  65ی مردان باالی های قلبی و عروقی، دربارهاثرات فالونوئیدهای رژیمی بر بیماریاولین پژوهش جامع 

های داری وجود دارد. فنلدهد که بین فالونوئیدهای دریافتی رژیمی و سالمت قلبی، ارتباط بسیار معنینتایج این بررسی، نشان می

 باشد.ها میها و انتوسیانینها، تانینولها، فالوونموجود در انگور، از قبیل کتکین

 . عناصر کمياب5-4

های پاداکسنده شرکت کنند. برای مثال آنزیم توانند در ساختمانبعضی از این مواد، به تنهایی پاداکسنده نیستند، ولی می

در آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز  منگنز، مس و روی، نقش بسزائی در ساختمان آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، و سلنیوم، نقش بسزائی

شود، های مربوط به فشار اکسایشی )اکسیداتیو( منظور می-ای از بیماریکند. هرچند احتباس آهن در بدن، به عنوان نمونهایفا می

ه )آنتی ترین عناصر با خاصیت پاداکسندهای فعال دارد. یکی از مهمکمبود آهن نیز ارتباط معنی داری با افزایش تولید اکسنده

 باشد.اکسیدانی(، سلنیوم می

 سلنيوم

باشد. سلنیوم، عضو انکارناپذیر آنزیم سلنیوم، هم عنصری مورد نیاز بدن انسان است و هم پاداکسنده )آنتی اکسیدان( می

د بسیار قوی، نقش های آزااثر کردن رادیکالهای پاداکسنده، در بیباشد )گلوتاتیون پراکسیداز(. این آنزیمی طبیعی میپاداکسنده

 بسزائی دارند.

 . ترکيبات سولفوردار6-4

آید که اند. به نظر میهایی همچون پیاز و سیر، از نظر ترکیبات سولفوری موجود در آنها، بسیار مورد بررسی قرار گرفتهسبزی

کنند. سیر به عنوان غذایی مفید یاد میای، از توانند از بروز سرطان جلوگیری کنند. در کشورهای مدیترانهاین ترکیبات سولفوری، می

هایی مانند پیاز و سیر، ارتباط محکمی با بروز سرطان معده و روده دارد. مطالعات اپیدمولوژیکی، نشان داده است که مصرف سبزی

نات آزمایشگاهی ی حیواهای دربارهای موجود نیست. به عالوه، برخی پژوهشکنندهها، اطالعات قانعی دیگر سرطانولی در زمینه

توان از طریق سازوکارهای تواند اثرات ضدسرطانی داشته باشد. این اثر ضدسرطانی را، میی سیر و پیاز، مینشان داده که عصاره

 متعددی توجیه کرد که اثرات پاداکسندگی این ترکیبات فقط یکی از آن ساز و کارهاست.

 . ديگر پاداکسنده )آنتي اکسيدان(های رژيمي7-4



( و اسید لیپوئیک اشاره کرد. از منابع غذائی اسید لیپوئیک، 10کینون )کوانزیم توان به یوبیهای رژیمی، میاز دیگر پاداکسنده

 توان به اسفناج، کلم بروکلی، گوجه فرنگی و نخود اشاره کرد.می

 شود. پاداکسنده )آنتي اکسيدان(هايي که در بدن توليد مي8-4

توان به آنزیم سوپراکسید های پاداکسنده، میترین آنزیمهای پاداکسنده. از مهمدر بدن، عبارتند از آنزیم های موجودپاداکسنده

 ( و کاتاالز اشاره کرد.GSHPX(، گلوتاتیون پراکسیداز )SODدیسموتاز )

ن آنزیم، به طور کند. ایسوپراکسید دسیموتاز، آنزیمی داخل سلولی است که یاخته را از آسیب سوپراکسیدی محافظت می

کند. گلوتاتیون پراکسیداز، موجب تبدیل )آب اکسیژنه( تبدیل می 2O2Hمستمر آنیون سوپراکسید را به مولکول اکسیژن و 

شود که خطرات کمتری برای سلول به همراه دارند. همچنین، گلوتاتیون پراکسیداز هایی مربوط میهیدروپراکسیدهای لیپیدی به الکل

باشد. آنزیم کاتاالز، شود. مولکول گلوتاتیون پراکسیداز، حاوی فلز سلنیم نیز میکسیدهای ئیدروژن به آب میموجب تبدیل پرا

های مولکول پراکسید ئیدروژن را در ثانیه تواند میلیونکند. هر مولکول کاتاالز، میپراکسید ئیدروژن را به آب و اکسیژن تبدیل می

 به آب و اکسیژن تبدیل کند.

 غذايي مهم پاداکسنده )آنتي اکسيدان(ها .منابع5

های بسیاری در مورد تأثیر گیرد. همچنین، پژوهشها و منابع غذایی صورت میامروزه، تحقیقات فراوانی درباره پاداکسنده

های شدرمانی و دیگر دانسازی غذاها بر محتوای پاداکسندگی آنها انجام شده است. کارشناسان تغذیه، رژیمنگهداری و ذخیره

کنند. عوامل مختلفی در انتخاب غذا تأثیرگذار است ی دریافتی افراد استفاده میبهداشتی، از نتایج این مطالعات در افزودن پاداکسنده

توان نام بود. خوشبختانه، امروزه اطالعات زیادی سازی آن را میی ذخیرهکه از آن میان، قیمت غذا، قابلیت دسترسی بدان و نحوه

ی غذا توان محتوای پاداکسندهآید که میباشد و به نظر میهای غذایی در سراسر دنیا در دسترس میهای محتوای چاداکسندهدرباره

فرنگی، توان به کنسرو گوجهها، میقیمت افزایش داد. از منابع غذایی ارزان قیمت پاداکسندههای گرانرا، بدون نیاز به مصرف مکمل

ی های آزاد و اکسنده )اکسیدان(ها، از جملهو چای اشاره کرد. با این حال، برخی از غذاهای حاوی رادیکال های تازهها، میوهسبزی

شده اشاره کرد. با شده، غذاهای آماده و همچنین غذاهای تصفیهتوان به غذاهای سرخباشند. از این غذاها، میقیمت میغذاهای گران

ها بحث خواهد ی منابع غذایی پاداکسندهباشد )پیتزا(. در این فصل، دربارهمی اوی پاداکسندهاین حال بعضی از غذاهای فرایندشده، ح

 شد.



  

 ها. سبزی1-5

توان به ویتامین ها، میهای مهم سبزیباشند. از پاداکسندهها، حاوی مقادیر فراوانی پاداکسنده )آنتی اکسیدان( میاغلب سبزی

C ویتامین ،Eباشند)بتاکاروتن( ها حاوی پاداکسنده میها، حتی بیشتر از میوهالونوئیدها اشاره کرد. بعضی از سبزی، کاروتنوئیدها و ف

توان کلم بروکلی، های مهم پاداکسنده، میها تأثیر منفی فراوانی بر محتوای پاداکسندگی آنها ندارد. از سبزیدر مجموع، پختن سبزی

باشد که منبع سرشار پاداکسنده در ها، ماالمال از گلوکزینوالت میای سبز این سبزیهگل کلم، تربچه و شلغم را نام برد. قسمت

های فراوانی انجام شده است؛ ولی در مورد محتوای پاداکسندگی آن ی سیر هم پژوهشهای غذایی رایج در آسیاست. دربارهرژیم

 کش و ضدسرطانی سیر را تأیید کرده است.کتریهای انجام شده، اثرات باهمچنان تردید وجود دارد. با این حال، بررسی

 ها. ميوه2-5

توان به ویتامین ها، میهای مهم میوهباشند. از پاداکسندهها، حاوی مقادیر چشمگیری پاداکسنده میها نیز همانند سبزیمیوه

C باشند. مقادیر ویتامین دها میو فالونوئیدها اشاره کرد. زردآلو و هندوانه هم، دارای مقادیر قابل توجهی از کاروتنوئیC ها، متغیر میوه

ها یا های تندتری دارند، محتوای پاداکسندگی باالتری نیز دارند، مضاف بر اینکه میوههایی که رنگباشد. باور بر این است که میوهمی

 نده دارد.ای که فقط پوست رنگی دارد، پاداکستر از میوههایی که داخل آنها نیز رنگین است، بیشسبزی

 . نان و غلّات3-5

تر رسد که محتوای پاداکسندگی غلّات کامل، بیشها هستند. به نظر میبعضی از غلّات، حاوی مقادیر چشمگیری از پاداکسنده

آنها داشته تواند تأثیر بسزایی در محتوای پاداکسندگی ی غلّات، میهای تصفیه شده باشد. فرایندهای انجام شده دربارهاز فرآورده

اند. افزودن های مفید غنی کردههای غذایی غلّات را مانند غّلات صبحانه، با بعضی از پاداکسندهباشد. ولی امروزه برخی از فرآورده

تواند محتوای پاداکسندگی آنها را افزایش دهد. تحقیقات، های غّلات صبحانه، میهای خشکباری مانند کشمش به برخی از فرآوردهمیوه

 شان داده است که ماندن این گونه مواد غذایی در انبار از محتوای پاداکسندگی آنها خواهد کاست.ن

 ها. نوشيدني4-5



ها، فالونوئیدها ی مهم موجود در این نوشیدنیباشند. پاداکسندهها میقهوه، کاکائو و چای سبز و سیاه، از منابع مهم پاداکسنده

های ین نوشیدنی دارای پاداکسنده باشد. پررنگ بودن و کم رنگ بودن چای و قهوه نیز از شاخصترباشند. ممکن است قهوه، غنیمی

دهد. در برخی از جاهای جهان، تعیین محتوای پاداکسندگی آنهاست. افزودن شیر، محتوای فالونوئیدهای چای را کاهش نمی

باشند. مدت زمان های ناشناخته میهم، اغلب حاوی پاداکسنده هاشود. بعضی از این دمکردنیی گیاهان بومی نیز استفاده میدمکرده

 دم کشیدن چای نیز، ممکن است بر محتوای پاداکسندگی آن مؤثر باشد.

 . ديگر منابع6-5

باشند و به روغن زیتون می Eهای گیاهی را نام برد که سرشار از ویتامین توان روغنها، میاز دیگر منابع غذایی پاداکسنده

ها تواند تولید رادیکالباشد. همچنین باید به خاطر داشت که فرایند سرخ کردن، مینشده اشاره کرد که ماالمال از اولئوتریپن میتصفیه

های گیاهی اشباع نشده، موجب آزاد را در روغن افزایش دهد. نیز باید به خاطر داشت که وجود همزمان ویتامین ئی در روغن

 شود.های میین روغنجلوگیری از آسیب اکسندگی ا

 ی )آنتي اکسيدان( آنها. تأثير فرايند غذاها بر محتوای پاداکسنده7-5

جالب است بدانید که بیشتر فرایندهای رایج از قبیل پختن، منجمد کردن و کنسرو کردن، موجب افزایش زیست دسترسی 

ها بر اثر این فرایندهاست. گاهی نیز ش جذب پاداکسندهشود. گاهی دلیل این تأثیر، افزایهای موجود در غذا میبیشتر پاداکسنده

شود. از طرفی، افزودن تر میهای پاداکسنده به شکل فعالپختن همراه با کنده شدن پوست، موجب شکستن بعضی از مولکول

 دهد.های مختلف به غذاها، مختوای پاداکسندگی را کاهش مینگهدارنده

فرنگی به سس یا شود. همچنین فرایندهایی مانند تبدیل گوجهپذیرتر میر پختن دسترسفرنگی، در اثلیکوپن موجود در گوجه

دهد و شود. از سوی دیگر، افزودن روغن، حّلالیت لیکوپن را افزایش میی غذایی میرب موجب افزایش غلظت لیکوپن در فرآورده

فرایند پختن، موجب افزایش محتوای لوتئین و بتاکاروتن کند. در مورد اسفناج و کلم بروکلی هم تر میزیست دسترسی آن را بیش

پزکردن بهتر است. ها در آب غذاها، از روش آبها، به دلیل حل شدن پاداکسندهشود. باید توجه داشت که بخارپز کردن سبزیآنها می

ری از این کاهش محتوا، غذا شود پس بهتر است برای جلوگیدر غذاها می Cهمچنین فرایند پختن، موجب کاهش محتوای ویتامین 

ها هم، موجب های ویتامین ث در اثر بخار شدن، جلوگیری شود. جوشاندن سبزیرا در ظرف دربسته بجوشانیم تا از هدر رفت مولکول

ها شود. پختن سبزیها وارد آب پخت میگردد. مقادیر درخور توجهی هم از ویتامین ث موجود در سبزیهدر رفت ویتامین ث آنها می



ها در غذاهای بندی در خأل نیز، موجب کاهش هدررفت پاداکسندهکاهد. بستههای آنها میها با پوست، از هدر رفتن پاداکسندهو میوه

 شود.های غذاها نمیساز هدررفت پاداکسندهگردد. منجمد کردن، معموالً زمینهفرایندشده می

 ای )آنتي اکسيدان(ه. غذاهای آماده و پاداکسنده8-5

توان به محتوای باالی چربی، نمک و شکر آنها اشاره کرد. این قبیل مواد غذایی، بار اکسندگی بدن از معایب غذاهای آماده، می

که  -کنند. از طرف دیگر، پیتزانشده در روغن، معموالً بیشترین بار اکسندگی را بر بدن تحمیل میدهند. غذاهای سرخرا افزایش می

ی باشد. خالصه آنکه مقدار پاداکسندهی درخور توجهی دارا میمواد پاداکسنده -های دیگر استو سبزی حاوی سس گوجه فرنگی

باشد. ضمناً با توجه به اینکه های موجود در آنها و فرایندهای انجام شده در آن زمینه، متغیر میغذاهای آماده، بسته به مقدار سبزی

توانند خاصیت پاداکسندگی داشته باشند. زمینی، میشده از سیبهای تهیهباشد، فرآوردهزمینی منبع سرشاری از ویتامین ث میسیب

 رود.منبع غذایی سرشار از پاداکسنده به شمار نمی –شود که غوطه ور در روغن سرخ می –زمینی های نازک چیپس سیبولی برش

 آنها.مقادير موردنياز پاداکسنده )آنتي اکسيدان(ها و نيز مکمل ياری 6

شده در کشورهای مختلف، آید که مقادیر توصیههای نیازمندیم؟ به نظر میسؤال این است که واقعاً ما چقدر در روز به پاداکسنده

ها نباید شمره شود، بلکه باید در نظر داشت ی پاداکسندهشده، رهنمودی فراگیر برای مصرف روزانهمتفاوت است و مقدارهای توصیه

ها، بازنگری شده است. تر پاداکسندهی بیشی روزانهشدهادی، به فرد و سن افراد بستگی دارد. امروزه، مقادیر توصیهکه مقادیر پیشنه

ها، باید بسیار مراقب بود؛ چون که ما اطالعی از مقادیر ی پاداکسندهتر محققان، بر این باورند که در توصیه کردن مقادیر روزانهبیش

ها، ی پاداکسندهآید که بهترین پاسخ به مقدار روزانهعوارض طوالنی مدت مصرف باالی آنها نداریم. به نظر میها و ضرر پاداکسندهبی

ها ها اشاره کرد. اگر به این گونه رژیمها و میوهواحد سبزی 5توان به رژیم ها، میهمان رژیم متعادل غذایی باشد. از این نوع رژیم

ها دست یافت. پژوهندگان، بر این ها و اکسندهتوان به نوعی تعادل در میان پاداکسندهر گیرد، میپایه و زیربنای زندگی سالم قرا

تواند فواید زیادی در برداشته های پاداکسنده برسیم. در هر صورت، مکمل یاری میباورند که هنوز زود است به توافقی بر سر مکمل

دی که رژیم غذایی متعادل دارند، مشاهده کرد. ولی این، بدان معنا نیست که توان اثرات مکمل یاری را در افراباشد، و حتی می

توان به صورت طبیعی از یک رژیم متعادل تأمین کرد. ولی با افزایش هوشیاری ها را میهرکسی نیازمند مکمل یاری است. پاداکسنده

ی ای، یعنی مصرف کردن مواد غذایی دارای پاداکسندهغذیهها را افزایش داد. هوشیاری تتوان مصرف این نوع پاداکسندهای، میتغذیه

تری بیش Cتری را دریافت کرد و یا از منابع ویتامین بیش Eتوان با افزایش مصرف سبوس گندم، مقدار ویتامین باال. برای مثال، می



های دریافتی د به افزایش سطح پاداکسندهتوانهای مختلف، میی مواد غذایی حاوی پاداکسندهبهره برد. خالصه آنکه مصرف هوشیارانه

 اکسنده بینجامد. –شخص و بهبود تعادل پاداکسنده 

 . مقادير توصيه شده برای مصرف1-6

 Cويتامين 

صورت گرفته است. مقادیر توصیه شده در ایاالت  Cی ویتامین ی روزانهشدهی مقدار مصرف توصیههای فراوانی در زمینهبحث

گرم میلی 40گرم برای زنان و میلی 30گرم برای مردان است. این مقادیر در استرالیا، میلی 90برای زنان و  گرممیلی 75متحده، 

دریافت کنند. گفتنی است که مقادیر توصیه  Cگرم در روز ویتامین میلی 35باید باشد. همچنین، افراد سیگاری میبرای مردان می

گذاران آن کشور در گرم بود و افزایش فعلی، ناشی از تغییر نگرش سیاستمیلی 60ا در آمریک Cی ویتامین ی مصرف روزانهشده

کند. معموالً با یک رژیم را وارد بدن می Cها، مقادیر فراوانی ویتامین ها و میوهباشد. خوردن سبزیهای مزمن میجلوگیری از بیماری

ی بدن به مقدار یادشده، آنقدر هست که عالوه بر تأمین نیاز روزانه وارد بدن کرد. Cگرم ویتامین میلی 60تا  50توان عادی، می

را در  Cگرم ویتامین میلی 5تا  2توان دهد. بعضی از محققان، دریافتند که می، تأثیرات پاداکسندگی آن را نیز بروز میCویتامین 

ان به میان مقادیر باال دست یافت. از طرفی دیگر، تو، میCهای غنی از ویتامین ها و سبزیروز مصرف کرد. با انتخاب کردن میوه

رسد که باالترین حد ویتامینی که را افزایش دهد. به نظر می Cداری مصرف ویتامین تواند به صورت معنیها نیز میمیوهنوشیدن آب

 C 250-500یاری ویتامین  ضرر مکملباشد. مقادیر بیگرم در روز میمیلی 500توان با یک رژیم غذایی عادی دریافت کرد، می

رساند. به همین دلیل ، میزان باالتری از این سطح را به بدن میCهای ویتامین تر مکمل یاریگرم در روز تأیید شده است. بیشمیلی

ادیر باالتر تر موارد، مقگرم روزانه را در نظر گرفت. در بیشمیلی 500تا  250خطر در هنگام مصرف مکمل یاری، حتماً باید مقدار بی

 گردد.شود و دفع میدر ادرار ترشح می Cگرم در روز ویتامین میلی 500از 

 Eويتامين 

توان (. این مقدار ویتامین را، به راحتی میIU 20تا 10باشد )گرم در روز میمیلی 15تا  7، از E  ی ویتامینشدهمقادیر توصیه

کند، ولی این مقادیر ها جلوگیری میاز بروز بیماری Eی ویتامین شدهر مطلوب دریافتاز یک رژیم متعادل دریافت کرد. هرچند مقادی

شود. گرم ویتامین ئی نیز توصیه میمیلی 100تا  60باشد. امروزه به عوامل مختلفی بستگی دارد و نسبت به افراد مختلف، متفاوت می

از یک رژیم  E، مصرف ویتامین Cاند. در مقایسه با ویتامین وصیه کردهگرم در روز را نیز تمیلی 800اگرچه برخی از محققان مقدار 



باشد. یکی از مزایای مصرف گرم میمیلی 270تا  E ،130ی ویتامین ی روزانهشدهخطر توصیهباشد. مقادیر بیتر میمعمولی سخت

کند. مصرف باالی نیاز میبی Eز ویتامین های گیاهی سرشار ا، این است که شخص را از مصرف باالی روغنEهای ویتامین مکمل

شود. شایان گفتن است که در صورت نیاز به مصرف مکمل یاری ویتامین ها، باعث چاقی و عوارض مربوط به آن میاین نوع روغن

 تری عمل شود.ئی، بهتر ایت با احتیاط بیش

 های ساير آنتي اکسيدانی روزانهشدهمقادير توصيه

ی روزانه شدههای دیگر، هیچ مقداری تعیین نشده است. برای فالونوئیدها و کاروتنوئیدها هم، مقدار توصیهسندهی پاداکدر زمینه

اند. این مقدار کاروتنوئید ار گرم در روز را برای کاروتن توصیه کردهمیلی 30تا  10وجود ندارد. ولی بعضی از پژوهشگران، مقدار 

 های غنی از کاروتنوئیدها، دریافت نمود.و سبزی های میوهتوان با مصرف روزانهمی

 هامقادير باالی دريافتي پاداکسنده

تواند ها، میرسد که از مصرف باالی پاداکسنده )آنتی اکسیدان(ها پرهیز شود. مصرف باالی بعضی از پاداکسندهعقالنی به نظر می

های کلیوی در افراد تواند عوارضی همچون اسهال و سنگ، میCین مشکالتی در پی داشته باشد. به عنوان نمونه، مصرف باالی ویتام

تواند احتمال بروز خونریزی را افزایش دهد. به منظور خودداری از مصرف باالی ، میEایجاد کند. همچنین مصرف باالی ویتامین 

( تعیین کرده است. این ULsقابل تحملی ) ها سطح باالیی انستیتو پزشکی آمریکا، برای پاداکسندهها، بورد غذا و تغذیهپاداکسنده

)مقادیر ULدهد. مقادیر باالتر باشد که اثرات جانبی را در افراد عادی نشان نمیها میمقادیر، باالترین سطح قابل تحمل پاداکسنده

ترین با توجه به حساس ها،قابل تحمل(، ممکن است احتمال بروز مشکالت فیزیولوژیک را افزایش دهد. مقادیر قابل تحمل پاداکسنده

های جامعه، گردآوری شده است. ولی با این حال، این سطح به تمام افراد جامعه تعمیم داده شده و بهتر است هیچکدام از گروه

 E ،1000گرم در روز، ویتامین میلی C ،2000تر از سطح قابل تحمل مصرف نشود. مقادیر قابل تحمل ویتامین ها، بیشپاداکسنده

های دیگر از قبیل کاروتنوئیدها و فالونوئیدها، گرم در روز توصیه شده است. برای پاداکسندهمیلی 400گرم روز و سلنیوم، میلی

 مقادیر باالی قابل تحمل تعریف نشده است.

 تر نيازمند پاداکسنده )آنتي اکسيدان(ها هستند. افرادی که بيش2-6



ی پاداکسنده دارند. این، بدان معنا نیست که آنها بیمارند. برای مثال، بدن افراد بعضی از افراد، نیاز بیشتری به مصرف روزانه

باشند. ی باالتری میکند. پس آنها نیازمند مصرف پاداکسندهتری به نسبت افراد عادی تولید میهای بیشورزشکار پاداکسنده

های آزاد یا پاداکسنده را افزایش دهد. بنابراین، این افراد تواند تولید رادیکالهای سنگین میتحقیقات، نشان داده است که ورزش

شود که افراد ورزشکاری که تری به مصرف پاداکسنده دارند. توصیه میاکسنده، نیاز بیش -برای متعادل کردن سطح پاداکسنده

دیهی است افرادی هم که کارهای درمانی مشاوره کنند. بکنند، برای افزایش دریافت پاداکسنده با پزشک رژیمهای سنگین میورزش

 های دهند )کارگران(، نیازمند دریافت پاداکسندهسخت بدنی انجام می

 های دارويي(معايب مکمل ياری )توسط مکمل

 ها ندارد.ها تأثیری بر بیماریای از تحقیقات، نشان داده که مکمل یاری پاداکسندهپاره-1

 ی مورد مصرفشان وجود ندارد.فاوت افراد از لحاظ مقدار پاداکسندهی تامروزه، اطالعات قابل قبولی درباره-2

 کننده ایجاد کند.خود مکمل یاری، ممکن است مشکالتی برای مصرف-3

 ها، ممکن است به وجود آید.عوارض جانبی مکمل یاری پاداکسنده-4

 ز بدن را نیز تأمین کند.تواند فیبر موردنیاها، عالوه بر تأمین پاداکسنده، میها و میوهمصرف سبزی-5

 یابد.شده، چرب و سرشار از اکسنده کاهش میتر، مصرف غذاهای تصفیههای بیشها و سبزیهمچنین با خوردن میوه-6

  

 .هيجده راهکار ساده برای تأمين سالمتي بيشتر7

 های تازه یا خشکباری انتخاب کنید!ها و سبزیهایتان را از میوهمیان وعده-1

 واحد میوه و سبزی مصرف کنید! 5ید در روز، حداقل سعی کن -2

 های قرمز، نارنجی، سبز و زرد استفاده کنید!های رنگارنگ و به رنگها و سبزیسعی کنید از میوه -3



 ها استفاده کنید!های حاوی سبزیدر تابستان، از ساالد بیشتری و در زمستان از سوپ -4

 قد سبزی استفاده کنید!ها را با غذاهای فاسعی کنید سبزی -5

تری های بیشها را پوست نگیرید؛ چون که پوست آنها ممکن است حاوی پاداکسندهها و سبزیسعی کنید تا حد امکان میوه -6

 باشد!

 تر استفاده کنید!ها(، بیشها )شفتی توتسعی کنید از خانواده -7

 های متفاوت، استفاده کنید!سعی کنید روزانه از آبمیوه -8

 شود(!ها توصیه میهای دیگر گیاهی استفاده کنید )در بین وعدهروزانه یک فنجان چای، قهوه یا دمکرده -9

 سعی کنید به جای کره و مارگارین، از روغن زیتون بهره بگیرید! -10

 ی کامل استفاده کنید!نشدهسعی کنید بیشتر از غلّات تصفیه -11

 های مغذّی استفاده کنید!و دانه سعی کنید روزانه از آجیل، مغزها -12

 سیگار نکشید! -13

 کرده را به حداقل برسانید!مصرف غذاهای سرخ -14

 ها بپرهیزید!از قرار گرفتن در معرض اکسنده -15

 تواند پراکسید ئیدروسن در پوست تولید کند!از قرار گرفتن در معرض آفتاب دوری کنید. زیرا پرتو فرابنفش، می -16

 کنید تا حد امکان از دود خودروها و دودهای دیگر فاصله بگیرید!سعی  -17

های خوراکی عناصر غذایی از قبیل آهن و مس بپرهیزید. چون که عناصر، ممکن سعی کنید تا حد امکان از مصرف مکمل -18

 های آزاد را افزایش دهند!است تولید رادیکال
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