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کمبود ویتامین B3 می تواند ده ها فرآیند را در بدن مختل کند و 
به ابتال به بیماری به نام پالگر )Pellagra( منجر شود.

پالگر)Pellagra( یک نوع بیماری است که در اثر کمبود 
نیاسین )ویتامین B3( به وجود می آید. اولین عالمت بیماری 

پالگر، قرمزی پوست است. 

ویتامین B3 چیست؟
ویتامین B3 که به نیاسین نیز معروف است، نقش اساسی 
در سالمت پوست، گوارش و روان دارد و از عملکرد بیش از 
200 آنزیم در بدن حمایت می کند. ویتامین B3، ترکیب دو 
ماده شیمیایی اسید نیکوتینیک و نیکوتین آمید است. بدن این 
مواد شیمیایی را برای تولید دو ماده شیمیایی اضافی NAD و 
NADP تجزیه می کند. NAD و NADP در انواع واکنش 
های شیمیایی بدن نقش دارند و از متابولیسم سلولی نیز 
حمایت می کنند؛ بنابراین افرادی که به اندازه کافی ویتامین 
B3 دریافت نمی کنند، طیفی از مشکالت جزیی تا کشنده را 
تجربه کنند. ویتامین B3 یک ویتامین حالل در آب است به 
این معنی که بدن نمی تواند آن را ذخیره کند. از سوی دیگر 

بدن قادر به تولید ویتامین B3 نیست .
گوشت و جایگزین های گوشتی مانند سویا غنی ترین 
منابع ویتامین B3 هستند؛ اما افراد مبتال به کمبود این ویتامین 

معموال به مصرف مکمل این ویتامین نیاز دارند.

بدن به چه مقدار ویتامین B3 نیاز دارد؟
میزان توصیه شده مصرف ویتامینB3 بسته به سن، 
جنسیت، اهداف سالمتی یا سابقه کمبود ویتامین B متفاوت 
 NE در معادل های نیاسین B3 است. میزان مصرف ویتامین
 B3اندازه گرفته می شود. میزان توصیه شده مصرف ویتامین

برای گروه های مختلف به شرح زیر است:
2NE : کودکان 0 تا 6 ماهه 

4NE:کودکان 7 تا 12 ماهه 
6NE :کودکان 1 تا 3 ساله 
8NE : کودکان 4 تا 8 ساله 

12NE : کودکان 9 تا 13 ساله 
 14NE 16 برای پسران وNE : نوجوانان 14 تا 18 ساله 

برای دختران 

 14NE 16 برای مردان ؛NE : بزرگساالن 19 ساله و مسن تر 
برای زنان 

18NE : زنان باردار 
17NE :زنان شیرده 

B3 منابع ویتامین
طیف گسترده ای از خوراکی ها حاوی نیاسین هستند که 
از جمله آنها می توان به قارچ Portobello، سیب زمینی پخته 
شده، غالت سبوس دار، غالت گندم تست شده، بلغور جوی 
دو سر، پنیر خامه ای، شیر سویا، کبد، همبرگر سویا، تخم کدو 

تنبل و لوبیا چیتی اشاره کرد.

B3 عالئم کمبود ویتامین
کمبود شدید ویتامین B3 به وضعیتی به نام پالگر منجر 
می شود. پالگر بر پوست، سیستم عصبی، سیستم گوارش و 
غشاهای مخاطی را مانند چشم و بینی تحت تاثیر قرار می 

دهد. عالئم پالگر عبارتند از: 
 زخم های متقارن در هر دو طرف بدن. زخم ها بیشتر در نقاط 
فشار و در مناطقی که پوست در معرض آفتاب قرار می گیرد، 

دیده می شود. همچنین برخی مردم به زخم هایی مبتال می 
شوند که کل دست یا پای آنها را می پوشاند. 

 درد، تورم و تحریک دهان و یا غشاهای مخاطی مانند 
مجاری ادرار.

 کمبود شدید این ویتامین همچنین ممکن است زبان را به 
رنگ قرمز یا متورم تبدیل کند. برخی از افراد به زخم هایی در 

زیر زبان یا لب ها مبتال می شوند.
 درد و سوزش گلو، سینه یا معده از دیگر عالئم این بیماری 

هستند.
 درد گوارشی، مانند تورم، استفراغ، حالت تهوع، اسهال، و 
یبوست. بعضی از افراد به زخم هایی در روده مبتال می شوند 

که باعث اسهال خونی می شوند.
 تغییرات در شخصیت و سالمت روان، از جمله از دست 
دادن ارتباط با واقعیت )روان پریشی(، سردرگمی، مشکالت 
حافظه، افسردگی و پارانویا )روان گسیختگی(. گاهی اوقات 
بیماری روحی  به عنوان  اشتباه  این عالئم ممکن است 
تشخیص داده شود. از سوی دیگر کمبود شدید موارد کمبود 
ویتامین B-3 ممکن است موجب ابتال به عالئم کمتر جدی 
در پوست، سیستم عصبی، سیستم گوارش یا غشاهای 

مخاطی شود که این عالئم عبارتند از : 
 پوست تحریک شده یا قرمز 

 سردرد
 خستگی

 مسائل مربوط به خلق و خو ، مانند اضطراب یا افسردگی
 تغییر در تفکر یا توانایی تمرکز

 سرگیجه
 گردش خون ضعیف

دالیل 
کمبود ویتامین B3 دو نوع اولیه و ثانویه دارد.  کمبود اولیه 
 B3 زمانی رخ می دهد که فرد به اندازه کافی ویتامین B3 ویتامین
یا تریپتوفان مصرف نکند. افرادی که غذای سالم و رژیم های 
متنوع مصرف می کنند، به طور معمول در معرض خطر ابتال به 
کمبود ویتامین B3 نیستند. اما کمبود ثانویه زمانی بروز می کند که 
وضعیت دیگری مانند اسهال، بیماری هارتنپ)ناهنجاری های 
متابولیسم اسیدهای آمینه(، بیماری کبد در توانایی بدن برای 

جذب ویتامین B3 اختالل ایجاد می کند.

درمان 
اساسا مصرف مکمل های ویتامین B3 عوارض جانبی 
بی شماری دارد که از جمله می توان به فشار خون پایین، 
ضربان نامنظم قلب، وخیم تر شدن بیماری کبد، مشکالت 
کیسه صفرا و نقرس اشاره کرد. در افراد مبتال به بیماری کلیوی 
ممکن است به واسطه مصرف این مکمبل ها مقدار بسیار 
زیادی نیاسین انباشته شود. بنابراین برای این افراد مصرف 
مکمل های ویتامین B3 بدون نظارت پزشک عاقالنه نیست. 
همچنین زمانی که کمبود ویتامین B3 به اندازه ای زیاد می شود 
که بیماری پالگر را ایجاد می کند، در این زمان فقط مصرف 
ویتامین B3 کافی نیست بلکه پزشکان ترجیح می دهند که 

کمبود نیاسین را با مکمل های نیکوتینامید درمان کنند.
با این حال توصیه می شود که تمام افراد مبتال به کمبود 
ویتامین B3 به پزشک مراجعه کنند. با آزمایش های خون و 

ادرار می توان کمبود این ویتامین را تشخیص داد. 
 علی احمدی

 MNT

محققان یونانی می گویند که اگر میزان غذای روزانه به جای سه نوبت 
در شش نوبت مصرف شود، افراد می توانند ضمن داشتن رژیم غذایی 
سالم، سطح قند خون را ثابت نگه دارند و اشتهای خود را نیز کاهش 
دهند. محققان دانشگاه آتن در یونان در این مطالعه با بررسی 47 فرد 
چاق مبتال به پیش دیابت یا دیابت نوع دو متوجه شدند افرادی که 
وعده های کوچک غذایی را در دفعات بیشتری مصرف می کردند، در 
قیاس با افرادی که روزی سه وعده اصلی غذا می خوردند، سطح قند 
خون بسیار بهتری داشتند.  در این مطالعه محققان از داوطلبان خواستند 
که برای شش ماه از یک رژیم غذایی خاص تبعیت کنند. تمامی افراد در 
طول روز یک میزان کالری )که برای حفظ وزن آنها در نظر گرفته شده 
بود( مصرف می کردند، اما تعداد نوبت های غذایی آنها متفاوت بود؛ 
به طوری که نیمی از شرکت کنندگان روزی سه وعده غذایی و نیمی 

دیگر شش وعده غذایی مصرف می کردند.
محققان متوجه شدند، افرادی که شش بار در روز غذا می خوردند، 
سطح هموگلوبین گلیکوزی شده و گلوکز آنها کاهش یافت که این 
عالمت بهبود کنترل قند خون است. همچنین مصرف وعده های غذایی 
کم و در دفعات بیشتر برای افرادی که پیش دیابت یا دیابت نهان داشتند، 
موجب کاهش تعداد دفعات باال بودن سطح گلوکز شد و زمان به اوج 

رسیدن سطح قند خون آنها را بعد از غذا خوردن به تاخیر انداخت.
به گفته محققان، استفاده از الگوی مصرف شش وعده غذایی به جای 
سه وعده غذایی با حفظ یک میزان کالری، باعث تقویت کنترل قند 
خون و کاهش گرسنگی در افراد چاق مبتال به دیابت نهان و یا دیابت 
پیشرفته شد. وی افزود: این نتایج نشان می دهند که افزایش دفعات 
وعده های غذایی و مصرف غذا در فواصل زمانی منظم می تواند 
ابزار مفیدی برای پزشکان در درمان افراد مبتال به چاقی، دیابت و 

یا پیش دیابت باشد.
 Independent

محققان دانشگاه ایالتی میشیگان دریافتند که نوشتن احساسات تکنیکی 
آسان و ارزان برای رهایی از استرس است. زندگی این روزها پر از استرس 
و اضطراب است و نوشتن می تواند تاثیر بسیاری بر سالمت روانی و 
فیزیکی افراد داشته باشد. مسائل مالی، روابط، شغل، مشکالت بهداشتی، 
فشارهای اجتماعی و بسیاری از موارد دیگر منجر به ایجاد استرس در 
زندگی می شوند. اما این واقعیت است که ما همیشه در معرض استرس 

هستیم و این استرس می تواند مشکالت سالمتی را افزایش دهد.
برای از بین بردن این مشکل، ما اغلب از شیوه ها و ابزارهای مختلف 
کمکی برای رهایی از استرس استفاده می کنیم. از جمله این روش ها می توان 
به موسیقی و یا ورزش اشاره کرد. نتایج مطالعات جدید نشان داده است 
نوشتن هم راهی برای از بین بردن استرس و ساماندهی افکار است و با نوشتن 
می توانید امور خود را کارآمدتر انجام دهید. نوشتن به طور غیرمستقیم منجر 
به دستیابی به حمایت اجتماعی نیز می شود. نوشتن و ابراز احساسات بر 
روی کاغذ می تواند مغز را خنک و به فرد برای انجام امور استرس زا کمک 
کند. محققان دانشگاه ایالتی میشیگان)MSU(اظهار کردند: منابع استرس زا 
ناشناخته است. نتایج تحقیقات پیشین نشان داد که نوشتن برای رفع 

آسیب های گذشته و یا رهایی از رنج حوادث استرس زا مفید است.
 WebMD

تثبیـت سطـح قنـد خـون
بـا مصـرف 6 وعـده غـذا

نـوشتـن راهـی بـرای 
رهـایی از استـرس اسـت

ضـرورت وجـود ویتـامیـن B3  در بـدن

به  مبتالیان  که  می دهد  نشان  مطالعه جدید  یک  نتایج 
به  نسبت  خاص  طور  به  احتماال  کلیه  مزمن  بیماری 
اثرات زیان آور خواب بی کیفیت آسیب پذیر هستند و 
این وضعیت پیشرفت بیماری کلیوی را تسریع می کند.
بیماری مزمن کلیه با کاهش تدریجی عملکرد کلیه 
در طول زمان مشخص می شود و نهایتا به نارسایی کلیه 
منجر شود، به طوری که بیماران مجبور می شوند تحت 
درمان دیالیز و یا پیوند کلیه قرار گیرند. بیماری مزمن 
کلیه می تواند از عوارض ابتال به دیابت، فشار خون باال 

و سایر اختالل ها باشد.
اغلب  کلیه  مزمن  بیماری  اولیه  درمان  و  تشخیص 

می تواند مانع وخیم تر شدن آن شود. 

کیفیت  بی  خواب  که  است  شده  مشخص  پیش تر 
با وخیم تر شدن عملکرد قلب و عروق، سطوح باالتر 
التهاب، مقاومت انسولین و ناکارآمدی تنظیم هورمونی 

اشتها ارتباط دارد.
مطالعات قبلی همچنین نشان داده اند که خواب بی 
کیفیت در میان بیماران مبتال به بیماری مزمن کلیه شایع 
اثرات خواب  توجهی  قابل  مطالعات  تاکنون  اما  است 

را بر پیشرفت این بیماری مورد بررسی قرار نداده اند.
در یک مطالعه تحقیقاتی جدید که توسط محققان 
ایلنویز و  آمریکایی کالج پزشکی شیکاگو در دانشگاه 
دانشگاه نورث وسترن انجام شد، ارتباط میان مدت زمان 
در  کلیه  بیماری  پیشرفت  بر  خواب  کیفیت  و  خواب 

میان 431 بیمار مبتال به بیماری مزمن کلیه بررسی شد.
طی یک پیگیری پنج ساله در این مطالعه، 70 نفر از 
بیماران به نارسایی کلیه مبتال شدند و 48 نفر جان خود 
را از دست دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که باال بودن 
تعداد نوبت های قطع خواب و مدت زمان کوتاه تر هر 
یک از نوبت ها با کاهش شدید عملکرد کلیه در طول 

زمان ارتباط دارد.
بر اساس نتایج این مطالعه، هر یک ساعت مدت زمان 
خواب کمتر خطر وخیم تر شدن عملکرد کلیه را در طول 

زمان افزایش می دهد.
با 11 درصد  آلودگی روزانه  این، خواب  بر  عالوه 
افزایش خطر مرگ ناشی از هر دلیل را به همراه داشت.
فشار  به  اغلب  کلیه  مزمن  بیماری  به  مبتال  بیماران 
خون باال، چاقی و دیابت نیز مبتال هستند. با این حال 
محققان احتمال می دهند که بسیاری از مبتالیان به بیماری 
مزمن کلیه به آپنه خواب )قطع موقت تنفس در هنگام 
خواب( نیز مبتال می باشند که این موضوع می تواند عامل 
اصلی خواب بی کیفیت در بسیاری از این بیماران باشد. 
از  اطمینان  حصول  درصورت  محققان،  گفته  به 
در  کیفیت  بی  خواب  اصلی  عامل  خواب  آپنه  اینکه 
آن  در  است،  کلیه  مزمن  بیماری  به  مبتال  بیماران  میان 
بهبود  به  می تواند  خواب  آپنه  درمان  احتماال  صورت 
مجله در  مطالعه  این  نتیجه  کند.  کمک  کلی   نتایج 
American Society of Nephrology منتشر شده است. 

 MedicalXpress

خـواب بی کیفیـت پیشرفـت بیمـاری کلیـه را تسریع می کنـد

کمبود ویتامین ب3: عالئم، دالیل و درمان

وزارت امور داخلی ژاپن در گزارشی اعالم 
کرد شمار ژاپنی های 90 سال به باال برای 
نخستین بار از زمان ثبت داده های مربوطه در 
سال 1980، از دو میلیون نفر فراتر رفته است.
در این گزارش به مناسبت »روز احترام به 
سالمندان« آمده است: شمار افراد با سن 90 
سال به باال با 140 هزار نفر افزایش نسبت 
به سال پیش، به دو میلیون و 60 هزار نفر 

رسیده است. 
بر اساس این گزارش همچنین 35 میلیون 
و 140 هزار ژاپنی 65 سال یا بیشتر سن 
دارند که 570 هزار نفر نسبت به سال گذشته 
افزایش نشان می دهد از این تعداد، نزدیک به 
15 میلیون و 250 هزار نفر مرد و حدود 19 

میلیون و 880 هزار نفر زن هستند.
افراد در این بازه سنی 27.7 درصد از 

جمعیت ژاپن را تشیل می دهند.
در حالیکه جمعیت کل ژاپن از سال 
است،  بوده  به کاهش  تاکنون، رو   2011
نسبت تعداد سالمندان در این کشور همچنان 

رو به افزایش است.
 Reuters

شمار ژاپنـی های
 90 سـال بـه بـاال از 

2 میلیون نفـر گـذشـت
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 مشکالت  و سوژه هایتان را 
با ما درمیان بگذارید

0912924 پیامک:   3844
Email: info@sepidonline.ir

https://telegram.me/sepidonline


