مكمل ها )(۴
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E
اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﮐﻮﻓﺮول ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Eﺑﻪ ﺷﮑﻞ روﻏﻦﻫﺎی زرد رﻧﮓ و ﺟﺰ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺒﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ را در ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ﻣﴫف ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Eﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪن ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﺷﺎﻣﻞ متﺎم ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺪن از ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ،ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻗﻮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﺛﺮ اﺳﱰسﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ و رادﯾﮑﺎلﻫﺎی آزاد
ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ ،ﺿﻌﻒ و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻋﻀﻼت ،رﯾﺰش ﻣﻮ و ﯾﺎ ﻧﺎزک ﺷﺪن ﻣﻮﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد ﻟﮑﻪﻫﺎی
ﺗﯿﺮه ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ ،ﭼﯿﻦ ﭼﺮوکﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﭘﯿﺮی زودرس ﭘﻮﺳﺖ ،ﮔﺎه ﻗﺪرت
اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ،اﺑﺘﻼی ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ ،ﴎﮔﯿﺠﻪ ،و اﻓﺖ ﻓﺸﺎر از ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Eدر روﻏﻨﻬﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﻣﻐﺰ داﻧﻬﻬﺎ ،زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﮑﻤﻠﻬﺎی
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Eﻣﻌﻤﻮﻻ در دوزﻫﺎی  ۴۰۰ ،۲۰۰ ،۱۰۰و  ۱۰۰۰واﺣﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ

ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزی ﺑﻪ وﯾﮋه ﴍاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﴫف  ۲ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Eﺑﺮای اﻓﺮاد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻬﱰاﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا ﻣﴫف ﺷﻮد.
ﻣﴫف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻋﻮارﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﺒﺪ ،اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن ،ﮐﺎﻫﺶ ذﺧﺎﺋﺮ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ،Kﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
داﺧﻠﯽ ،ﴎﮔﯿﺠﻪ ،ﺿﻌﻒ ،ﺗﻬﻮع و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ متﺎم ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
ﺑﯿﺸﱰ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻫﺮ ﻓﺮدی در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﻫﺮم ﻏﺬاﯾﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺟﺬب ﺑﺪن و ﯾﺎ ﺑﯿامری ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﺑﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
ﻫﺎ را ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﯾﺎ ﺳﻮ ﺟﺬب ،ﻓﺮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ ﺷﻮد؛ درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﴫف ﺧﻮدﴎاﻧﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻋﻮارض ﺟﱪان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪن در ﺑﺪن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮان

ﮔﻔﺖ؛ ﮐﻪ ﺑﺪن وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ در
اﯾﻨﺠﺎ ﴐر ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﴫف ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﯽ اﺣﺘامل ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ در ﺻﻮرت
ﻣﴫف ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
ﭘﺲ اﻓﺮاد ﻋﺎدی در ﴍاﯾﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪی ﺳﺎمل و ﻣﺘﻨﻮع ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﯾﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ ﺧﺎص
در ﺑﺪن ،ﻣﴫف اﻧﻮاع ﻣﮑﻤﻞ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ از ﻣﴫف ﺧﻮد ﴎاﻧﻪ و ﺑﯽروﯾﻪ ﻫﺮ
ﻧﻮع ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ

