فبّیظن

فبّیظن بَ شکل حبد بیوبری کوبْد آًشین گلْکش-6-فظفبت
دُیذرّژًبس گفتَ هی شْد کَ در آى گلبْل ُبی قزهش بَ راحتی
در هعزض توبص بب رادیکبل ُبی آساد دچبر لیش هی شًْذ.
کوبْد ایي آًشین یک ًقص هبدرسادی اطت کَ گلبْل ُبی قزهش
را درگیز هی کٌذ .ایي آًشین یک آًشین اطبطی در هظیز پٌتْس
فظفبت ّ فزآیٌذُبی اکظیذاطیْى اطت ّ بزای اداهَ حیبت
گلبْل قزهش ظزّری اطت .گلْکش-6-فظفبت دُیزّژًبس ببعث
تبذیل گلْکش-6-فظفبت بَ -6فظفْگلْکًْْ-δ-الکتْى هی شْد ّ
آًشین هحذّدکٌٌذٍ طزعت ایي هظیزهتببْلیک اطت کَ بب حفظ
ططْح شکل کبُش یبفتَ کْ-آًشین ًیکْتیي آهیذ آدًیي دی
ًْکلئْتیذ فظفبت( )NADPHاًزژی طلْلی را تبهیي هی کٌذ.
اسدیبد  NADPHببعت تبذیل گلْتبتیْى اکظیذٍ بَ گلْتبتیْى
احیب هی شْد کَ هظئْل پبکظبسی رادیکبل ُبی آساد آطیب رطبى
هی ببشذ .در ّاقع علت اصلی بزّس آًوی ُوْلیتیک در افزاد
فبّیظوی عذم تْاًبیی گلبْل ُبی قزهش در پبکظبسی رادیکبل
ُبی آساد هی ببشذ .رادیکبل ُبی آساد در اثز اًْاع عفًْت
ُب ،هْاد شیویبیی ّ بزخی اس غذاُبی هصزفی ایجبد هی شًْذ.
ایي ًقص بیشتزیي شیْع را در آفزیقب دارد بَ طْری کَ حذّد
 02درصذ اس هزدم را درگیز کزدٍ اطت ّ بعذ ُن در هذیتزاًَ
ّ آطیبی جٌْبی بیشتز شبیع اطتً .قص آًشیوی هی تْاًذ بَ
تخزیب ًبگِبًی گلبْل ُبی قزهش بَ دًببل هصزف داًَ ُبی
ببقال ،حبْببت ّ بععی اس دارُّب هٌجز شْد .اس عالین ُوْلیش
هی تْاى بَ هْارد سیز اشبرٍ کزد:
 .1افشایش ًبگِبًی دهبی بذى
 .0تغییز رًگ پْطت ّ هخبغ بَ رًگ سرد
 .3تغییز رًگ ادرار بَ سردً-برًجی تیزٍ
 .4خظتگی ،اختالل عوْهی در ّظعیت فیشیکی
 .5تٌفض دشْار
ً .6بط طزیع اهب ظعیف

در صْرت هشبُذٍ عالین ببال ببیذ فزد بیوبر را خیلی طزیع بَ
ًشدیک تزیي هزکش درهبًی رطبًذ ّ اس هصزف ُز گًَْ دارّ تب
سهبى رطیذى بَ هزاکش درهبًی جلْگیزی شْدُ .وچٌیي ببیذ
پششک هعبلج را اس توبم دارُّب ّ غذاُبیی را کَ فزد اس 44
طبعت قبل هصزف کزدٍ اطت هطلع طبسین .ایي ًقص آًشیوی ببعث
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شذٍ اطت.
اهب بِتزیي درهبى پیشگیزی اس هصزف دارُّب ّ غذاُبیی اطت
کَ بزای ایي بیوبراى هٌع شذٍ اًذ .رعبیت رژین غذایی طبدٍ
هی تْاًذ اس بزّس آًوی ُوْلیتیک جلْگیزی کٌذ .هبدری کَ بَ
ًْساد فبّیظوی خْد شیز هی دُذ ًیش ببیذ رژین غذایی را
رعبیت کٌذ .در صْرت بزّس آًوی ُوْلیتیک هْثزتزیي درهبى
اًتقبل خْى اطت.
 غذاهایی که نباید مصزف شوند:
 .1داًَ ُبی ببقال
 .0فالفل
 .3داًَ ُبی حبْببت
 داروهایی که نباید مصزف شوند:
 )1ظذدرد ّ تب بزُب:
آطپیزیي ،فٌبطتیي ،فٌبسّپیزیذیي ،اطتبهیٌْفي
 )0دارُّبی ظذ هبالریب:
کلزّکیيُ ،یذرّکظی کلزّکیي ،پزیوبکیي ،کیٌیي
 )3دارُّبی طیتْتْکظیک ّ آًتی بیْتیک:
کْ-تزیوْکظبسّل،
طیپزّفلْکظبطیي،
کلزاهفٌیکل،
ًیتزّفْراًتْئیي،
اطیذ،
ًبلیذیکظیک
فْراسّلیذّى،
اطیذ،
طبلیظیلیک
آهیٌْ
پبرا
ًیتزّفْراسّى،
تزی
پیزیوتبهیي،
اطتزپتْهبیظیي،
دّکظْرّبیظیي،
هتْپزین
 )4دارُّبی قلبی:

پزّکبئیي آهیذ ،کیٌیذیي
 )5طْلفبًبهیذ ُب:
داپظْى ،طْلفبطتبهیذ ،طْلفب هتْکظی پیزیویذیي ،طْلفب
طْکظبسّل،
پیزیذیي ،هشاالسیي ،طْلفبطبالسیي ،طْلفی
طْلفبهتْکظبسّل

 )6آًتی ُیظتبهیي ُب:
دیفي ُیذراهیي ،آًتبسّلیي

 )7دارُّبی هتفزقَ:
دایوزکبپزّل،
اطیذ،
آطکْربیک
دّپب،
هتیل
آلفب
ُیذراالسیي ،هظتزاًْل ،هتیلي بلًْ ،فتبلي ،فٌیل
تزی
اکظیذاس،
اّرات
بلْ،
تْلْئیذیي
ُیذراسیي،
ًیتزّتْلْئيّ ،یتبهیي  ،Kبزیٌشّالهیذ ،گلی بٌکالهیذ،
فٌیل بْتبسّى ،کلشی طیي ،فٌی تْئیي ،پزّبٌظیذ
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