
 

 

Dr. Hallajian Pharmacy 

 .ًکبتی کِ ثبیذ در هَرد چگًَگی هقزف ٍیتبهیٌْب ثذاًین

هصزف ٍيتاهيي تِ اًذاسُ كافي، ًقش حياتي در تذى داشتِ ٍ افشايش ٍ كاّش آى هشكالت جذي ٍ گاُ جثزاى 

 هٌجز تِ پَكي استخَاى تِ ٍيژُ در سًاى هثتال تِ دياتت Dًاپذيز تِ ّوزاُ دارد كِ اس آى جولِ كوثَد ٍيتاهيي 

شذُ ٍ در تزخي تا كاّش تزشح اًسَليي، تيواري دياتت را ايجاد كزدُ ٍ افشايش آى در كَدكاى ًارسايي كليِ را 

 در قذرت تيٌايي تاثيز تِ سشايي دارد ٍ تزاي افزادي كِ سيگار استعوال هي كٌٌذ Aتِ ّوزاُ دارد، ٍيتاهيي 

 هَثز در تافت ًزم B ٍ Eدرهاًي ًذاشتِ ٍ افشايش آى هَجة تجوع آب در هغش كَدكاى هي شَد ٍ ٍيتاهيي ّاي 

 هٌجز تِ ًارسايي قلثي شذُ ٍ Bدّاى ٍ ساختار هحافظ دًذاى ّا ٍ سالهت لثِ ّا تَدُ ٍ كوثَد ٍيتاهيي گزٍُ 

ٍيتاهيي ّا هسوَهيت تِ ّوزاُ داشتِ ٍلي در افسزدگي را در افزاد ايجاد هي كٌذ ّوچٌيي هصزف تيش اس حذ 

درهاى تيواري ّاي گَارشي كليَي ٍ هجاري تٌفسي ًقشي ًذاشتِ ٍلي تزاي پيشگيزي اس اتتال تِ آلشايوز ٍ تَقف 

 . هَثز استCپيشزفت ايي تيواري، اًَاع ٍيتاهيي ّاي هَجَد در گياّاى تِ ٍيژُ ٍيتاهيي 

 

  هٌجز تِ ًارسايي كليِ در كَدكاى هي شَدDافشايش ٍيتاهيي *

 ٍیتبهیي ثزاي کَدکبى ًمؼ حیبتی دارد ایي در حبلیغت کِ افشایؼ ٍ : هَهي سادُ هتخقـ اعفبل در گفتگَ ثب ثبؽگبُ خجزًگبراى گفت

. کبّؼ ّز ًَع ٍیتبهیي در ثذى اعفبل هؾکالت خذي ثِ ّوزاُ خَاّذ داؽت

ؽذُ ٍ افشایؼ آى در ثذى آًْب هَخت تدوغ  (ًزهی اعتخَاى) در ثذى کَدکبى هٌدز ثِ راؽیتیغن Dکبّؼ ٍیتبهیي : ٍي اداهِ داد

. کلغین سیبد در کلیِ ّب ٍ در ًْبیت اس کبرافتبدگی کلیِ خَاّذ ؽذ
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 در ثذى کَدکبى هَخت اس دعت رفتي ثیٌبیی آًْب ؽذُ ٍ افشایؼ آى هٌدز ثِ تدوغ آة در Aهَهي سادُ یبد آٍر ؽذ، کبّؼ ٍیتبهیي 

. هغش هی ؽَد

.  در ثذى کَدکبى هٌدز ثِ درد اعتخَاى ّب ٍ ػضالت ؽذُ ٍ افشایؼ آى ًیش عٌگ کلیِ را ایدبد هی کٌذCّوچٌیي کبّؼ ٍیتبهیي 

هَهي سادُ ثِ ٍالذیي کَدکبى تَفیِ کزد کِ ثزاي پیؾگیزي اس ایدبد هؾکالت ًبؽی اس هقزف سیبد ٍیتبهیي ّب در ثذى کَدکؾبى در 

. هَرد ًَع ٍ هیشاى هقزف ایي هکول ّب ثب پشؽك هتخقـ اعفبل هؾَرت کٌٌذ

 

  هصزف كٌٌذDسًاى هثتال تِ دياتت تزاي پيشگيزي اس پَكي استخَاى ٍيتاهيي *

تبکٌَى در سهیٌِ تبثیز ٍیتبهیي ّب در درهبى ٍ یب پیؾگیزي اس اثتال ثِ ثیوبري : در اداهِ اعذالِ رخت رئیظ اًدوي دیبثت ایزاى اظْبر داؽت

.  در پیؾگیزي اس اثتال ثِ ایي ثیوبري اؽبرُ ؽذُ اعتDدیبثت تحمیمبت سیبدي اًدبم ؽذُ ٍ در ثزخی همبلِ ّب ًیش ثِ تبثیز ٍیتبهیي 

هْوتزیي ػلت ایدبد ثیوبري دیبثت صًتیك، تغذیِ ًبهٌبعت، کن تحزکی ٍ چبلی ٍ کبّؼ اًغَلیي در ثذى ثَدُ کِ ثب : ٍي اداهِ داد

. ٍخَد ایي ػَاهل، هقزف ٍیتبهیي ّب ّیچ تبثیزي در پیؾگیزي اس اثتال ثِ ایي ثیوبري ًذارد

 ٍ کلغین ّب Dسًبى هجتال ثِ دیبثت ثبیذ ثزاي پیؾگیزي اس اثتال ثِ پَکی اعتخَاى اس هکول ّب ٍ هَاد حبٍي ٍیتبهیي : رخت تقزیح کزد

. اعتفبدُ کٌٌذ

 در ثذى در هیشاى تزؽح اًغَلیي هَثز ثَدُ کِ ایي اهز در ایدبد ثیوبري دیبثت هَثز اعت ٍلی Dٍي یبد آٍر ؽذ، کبّؼ ٍیتبهیي 

 ثِ همذار سیبد ًوی تَاًذ اس اثتال ثِ دیبثت در افزادي کِ تغذیِ ًبهٌبعت ٍ یب عبثمِ ارثی دارًذ هَثز ثبؽذ چزا کِ اگز Dهقزف ٍیتبهیي 

.  ًمؾی در ثْجَد دیبثت داؽت هی تَاًغتین ثب تدَیش آى ثِ راحتی اس ثزٍس ػَارك دیبثت در افزاد خلَگیزي کٌینDٍیتبهیي 

اًدوي دیبثت ایزاى هقزف ّیچ ًَع لزؿ ٍ یب دارٍي حبٍي اًَاع ٍیتبهیي ّب را ثزاي پیؾگیزي ٍ یب درهبى دیبثت : رخت تبکیذ کزد

. تبییذ ًوی کٌذ

 هصزف هكول ّاي حاٍي ٍيتاهيي اس اهزاض تِ چشن پيشگيزي هي كٌذ*

اس عبل ّبي گذؽتِ کؾَرّبي تَعؼِ یبفتِ اهزاك چؾن را ثِ ٍعیلِ تدَیش دارٍّبي ٍیتبهیي : در اداهِ ّزهش ؽوظ چؾن پشؽك افشٍد

. درهبى هی کزدًذ ٍ در حبل حبضز در کؾَرّبي دیگز اس خولِ ایزاى ّن ثِ ایي رٍػ ػول هی کٌٌذ

 ثزاي پیؾگیزي ٍ درهبى ثیوبري ّبي تِ چؾن اس خولِ هکَال کِ ًبؽی اس کَْلت عي Aثیؾتز ٍیتبهیي ّب ثِ غیز اس ٍیتبهیي : ٍي اداهِ داد



. ثَدُ ٍ سهیٌِ ارثی ّن دارد اعتفبدُ هی ؽَد

 ثزاي هتبثَلیغن چؾن ٍ لذرت ثیٌبیی ثِ ٍیضُ در خَاًبى هَثز ثَدُ ٍ فمظ افزادي کِ عیگبر اعتؼوبل هی Aٍیتبهیي : ؽوظ تقزیح کزد

. کٌٌذ ًوی تَاًٌذ اس هَاد ٍ یب دارٍّبي حبٍي ایي ٍیتبهیي ثْزُ ثجزًذ

 كوثَد ٍيتاهيي سالهت خاط دّاى را تِ خطز هي اًذاسد*

رصین غذایی حبٍي ٍیتبهیي ثِ ػٌَاى آًشین در کل هکبًیغن ثذى تبثیز داؽتِ ٍ کبّؼ ّز : در اداهِ فزساًِ آلبحغیٌی دًذاًپشؽك گفت

 .ًَع ٍیتبهیي ثِ اػضبي ثذى آعیت هی رعبًذ

کبّؼ ٍیتبهیي ّب ًمؼ سیبدي در ایدبد ثیوبري ٍ آعیت ثِ عالهت هخبط ٍ ثشاق دارًذ ٍلی تبثیز هغتمیوی ثز رٍي دًذاى  :ٍي اداهِ داد

 .ّب پظ اس عي ثلَؽ ًذارًذ

آلب حغیٌی ػٌَاى کزد، کبّؼ ٍیتبهیي ّب در ثذى ثِ عَر غیز هغتمین ٍ اس عزیك ثشاق ثِ عالهت ػبج دًذاى سثبى ٍ خٌظ هیٌب دًذاى در 

 .توبم عَل سًذگی آعیت خذي هی رعبًذ

 ًمؼ ثغیبر هَثزي ثزرٍي ثبفت ًزم دّبى ٍ عبختبر هحبفظ دًذاى ّب داؽتِ ٍ لثِ ّب ًیش ثب D ،B ٍ Eٍیتبهیي ّبي : ٍي خبعز ًؾبى کزد

. کبّؼ ایي ٍیتبهیي ّب آعیت دیذُ ٍ اثز هغتمیوی در ػولکزد دًذاى ّب دارًذ

ٍي ثِ افزاد تَفیِ کزد کِ ثزاي حفظ عالهت دّبى ٍ دًذاى خَد ثب رػبیت رصین غذاي حبٍي اًَاع ٍیتبهیي ّب اس خولِ هیَُ ٍ عجشي 

 .ّبي تبسُ، اس ثزٍس اًَاع ثیوبري ّب پیؾگیزي کٌٌذ

 

 هصزف تيش اس حذ ٍيتاهيي ّا هَجة هسوَهيت هي شَد*

افزادي کِ غذا ثِ اًذاسُ کبفی هی خَرًذ ٍ اس رصین : در اداهِ ایزج خغزًٍیب فَق تخقـ گَارػ ٍ ثیوبري ّبي داخلی تقزیح کزد

. غذایی حبٍي عجشي ّب ٍ هیَُ ّبي تبسُ اعتفبدُ هی کٌٌذ ًیبسي ثِ هقزف دارٍ ٍ یب هکول ّبي حبٍي ٍیتبهیي ًذارد

هقزف دارٍّب ٍ یب هکول ّبي حبٍي ٍیتبهیي ّیچ تأثیزي ثزرٍي دعتگبُ گَارػ ًذاؽتِ ٍ هقزف ثیؼ اس حذ آًْب در : ٍي اداهِ داد

. افزادي کِ ثِ همذار کبفی غذا هی خَرًذ هَخت ثزٍس هغوَهیت خَاّذ ؽذ

افزادي کِ توبیل ثِ خَردى غذا ًذارًذ ٍ اس ایي رصین غذایی ًبلـ ثزخَردارًذ ثبیذ سیز ًظز پشؽك هتخقـ اس : خغزًٍیب یبدآٍر ؽذ

. دچبر عَء تغذیِ ًؾًَذ دارٍ ٍ هکول ّبي حبٍي ٍیتبهیي اعتفبدُ کٌٌذ تب

ٍي تَفیِ کزد کِ افزاد ثزاي حفظ عالهت ثذى خَد اس لجٌیبت، گَؽت، عجشي ّب ٍ هیَُ ّب ثِ اًذاسُ کبفی اعتفبدُ کزدُ چزاکِ 

. هقزف ٍیتبهیي ّب ثِ فَرت دارٍ ّیچ تأثیزي ثز درهبى ٍ یب پیؾگیزي اس اثتال ثِ ثیوبري ّبي گَارؽی ًذارد



  هٌجز تِ ًارسايي قلثي هي شَدBكوثَد ٍيتاهيي *

ثب هقزف ٍیتبهیي ًوی تَاى ًبرعبیی ّبي للجی را درهبى کزد ٍ تٌْب راُ : در اداهِ هٌَچْز لبرًٍی خزاح ٍ هتخقـ للت تقزح کزد

درهبى ایي ثیوبري ّب، هقزف دارٍّبي ٍیضُ ثیوبري ّبي للجی آى ّن تحت ًظز پشؽك هتخقـ ٍ در هَارد ؽذیذ تز اًدبم ػول 

. خزاحی اعت

هقزف ثزخی ٍیتبهیي :  هَخت ثزٍس ًبرعبیی للجی اس خولِ ثشرگ ؽذى للت هی ؽَد یبدآٍر ؽذBٍي ثب اؽبرُ ثِ ایٌکِ کوجَد ٍیتبهیي 

.  ثزاي عالهت للت هفیذ ثَدُ ٍ اس ثزٍس ًبرعبیی ّبي للجی پیؾگیزي هی کٌذB ٍ Eّب اس خولِ 

 ٍيتاهيي ّا ًقشي در درهاى تيواري ّاي هجاري تٌفسي ٍ ريِ ًذارد*

در فَرتی کِ افزاد ثِ همذار کبفی غذا ثخَرًذ هی تَاًٌذ عالهت ریِ ّبي خَد را : در اداهِ لبًؼی هتخقـ ریِ ٍ هدبري تٌفغی گفت

حفظ کٌٌذ ٍ ثِ خش افزادي کِ دچبر عَء تغذیِ ّغتٌذ عبیز افزاد ثب رػبیت رصین غذاي هتؼبدل هی تَاًٌذ هَاد غذایی کبفی را ثِ ریِ 

. ّبي خَد ثزعبًٌذ

ثیوبراى هجتال ثِ ثیوبري ّبي ریِ ٍ هدبري تٌفغی ّن ًیبسي ثِ هقزف دارٍ هکول ّبي حبٍي ٍیتبهیي ًذارًذ ٍ فمظ ثب : ٍي اداهِ داد

. اعتفبدُ اس دارٍّبي هزثَط ثِ ثیوبري خَد ٍ سًذگی در آة ٍ َّاي عبلن هی تَاًٌذ ثِ راحتی سًذگی کٌٌذ

. کِ افزاد ثزاي حفظ عالهت کل ثذى اس غذا، عجشي ّب ٍ هیَُ ّبي تبسُ ثِ اًذاسُ کبفی اعتفبدُ کٌٌذ: لبًؼی تَفیِ کزد

  هٌجز تِ افسزدگي ٍ كاّش توزكش در افزاد هي شَدB1كوثَد ٍيتاهيي *

 ًمؼ ثغیبر سیبدي در حفظ عالهت رٍح ٍ رٍاى اًغبى دارد ٍ هَخت B1هقزف ٍیتبهیي : در اداهِ فزثذ فذایی رٍاًپشؽك افشٍد

. ؽبداثی افزاد خَاّذ ؽذ

 در ثذى هَخت کبّؼ تَخِ ٍ توزکش ٍ احغبط خغتگی در افزاد ؽذُ ٍ در ًْبیت افغزدگی را ثِ B1کبّؼ ٍیتبهیي : ٍي اداهِ داد

. ّوزاُ خَاّذ داؽت

افزادي کِ الکل هقزف هی کٌٌذ دچبر حبلت ّبي فزاهَؽی ٍ تَّن هی ؽًَذ کِ ثبیذ ثب هقزف دارٍّبي ٍیتبهیي : فذایی تقزیح کزد

. تحت ًظز پشؽك ٍ لغغ هقزف الکل درهبى ؽًَذ

 اس خولِ خگز ٍ سردُ تخن هزؽ ثِ همذار کبفی هقزف B1افزاد ثزاي پیؾگیزي اس ثزٍس افغزدگی هَاد حبٍي ٍیتبهیي : ٍي تَفیِ کزد

. کٌٌذ



 

 هصزف ٍيتاهيي ّا اس اتتال تِ آلشايوز جلَگيزي هي كٌذ*

ثِ عَر حتن در توبم ثیوبري ّب ثِ ػٌَاى  A  ،C ،E ٍ B ٍیتبهٌی ّبي: دراداهِ هؼقَهِ فالحی رئیظ اًدوي آلشایوز ایزاى گفت 

 .کبتبلیشٍر ػول کزدُ ٍ تزؽح َّرهَى ّبي ثذى را تٌظین هی کٌذ

تحمیمبتی کِ در سهیٌِ ثْجَد ٍ یب پیؾگیزي اس اثتال ثِ ثیوبري آلشایوز اًدبم ؽذُ ًتبیح هتفبٍتی را درثبرُ تأثیز ٍیتبهیي ّب : ٍي اداهِ داد

 .ثزرٍي افزاد ًؾبى هی دّذ

 در عالهت ػزٍق للت تأثیز هثجت داؽتِ در حفظ علَل ّبي هغش ٍ پیؾگیزي اس اثتال ثِ Cّوبًغَر کِ ٍیتبهیي : فبلحی تقزیح کزد

. ثیوبري آلشایوز ًیش هؤثز اعت ٍلی ًتبیح تحمیمبت ّیچ کذام اس ایي احتوبالت را ثِ عَر لغؼی تأییذ ًوی کٌذ

افزاد ثب ثِ کبرگیزي رصین هذیتزاًِ اي کِ ؽبهل هقزف گیبّبى ٍ پزٍتئیي غیز حیَاًی ثَدُ هی تَاًٌذ اس اثتال ثِ ثیوبري : ٍي یبدآٍر ؽذ

. آلشایوز ٍ یب پیؾزفت ثیوبري در هجتالیبى ثِ ثیوبري آلشایوز خلَگیزي کٌٌذ

ّوچٌیي هقزف عجشیدبت ٍ اًَاع هیَُ ّب گَؽت ّبي عفیذ ٍ ثِ ٍیضُ هبّی حذالل دٍ ثبر در ّفتِ، ؽیز کن چزة ٍ خبیگشیي کزدى 

رٍغي ّبي گیبّی اس خولِ رٍغي آفتبثگزداى، ّغتِ اًگَر ٍ سیتَى ثِ خبي رٍغي ّبي حیَاًی تأثیز چؾوگیزي در پیؾگیزي اس اثتال ثِ 

. ثیوبري آلشایوز دارد

فبلحی تَفیِ کزد کِ افزاد ثِ ٍیضُ عبلوٌذاى ثزاي خلَگیزي اس اثتال ثِ آلشایوز ٍ یب پیؾزفت ثیوبري در هجتالیبى اس هَاد غذایی حبٍي 

. اًَاع ٍیتبهیي ّب پزٍتئیي، کلغین ٍ فغفز ثِ همذار فزاٍاى اعتفبدُ کٌٌذ

 استفادُ اس ٍيتاهيي ّا اس اتتال تِ ًارسايي ّاي كليَي پيشگيزي ًوي كٌذ*

هقزف دارٍّب ٍ هکول ّبي حبٍي ٍیتبهیي ّیچ ًمؾی در : در اداهِ حغي ثیگلزي خزاح ٍ هتخقـ کلیِ ٍ هدبري ادراري افشٍد

. پیؾگیزي ٍ یب درهبى ًبرعبیی ّبي کلیَي ًذارد

ًبرعبیی ّبي کلیَي در اثز تدوغ رعَثبت در کلیِ ّب ثِ ٍخَد آًذُ کِ ایي ػبرضِ فمظ ثب ًَؽیذى هبیؼبت ثِ ٍیضُ آة ثِ  :ٍي اداهِ داد

. اًذاسُ کبفی لبثل پیؾگیزي ٍ یب درهبى ّغتٌذ



کبّؼ ٍیتبهیي ّب ًوی تَاًذ هَخت ثزٍس ًبرعبیی ّبي کلیَي ؽَد ٍ هقزف ّیچ ًَع ٍیتبهیي خبفی ّن اس : ثیگلزي خبعزًؾبى کزد

. ثزٍس آى پیؾگیزي ًوی کٌذ

. کِ افزاد ثزاي خلَگیزي اس اثتال ثِ ًبرعبیی ّبي کلیَي در عَل رٍس ثِ همذار فزاٍاى آة ثٌَؽٌذ: ٍي تقزیح کزد

 


