ﻧﻘﺶ زردآﻟﻮ در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن

زردآﻟﻮ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺧﻮش ﻃﻌﻢ و ﻣﻐﺬی ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
اﻧﻮاع ﺧﺸﮏ و آﻣﺎده ﻣﺼﺮف آن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﺮا در
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .زردآﻟﻮﻫﺎی ﺗﺎزه و ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ )ﻣﺎده ﭘﯿﺶ ﺳﺎز وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  (Aو
ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﺮای ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی زردآﻟﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽ از
ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ
ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ و ﻣﻌﺪه را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻈﻢ زردآﻟﻮ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺪار ﮐﺎروﺗﻦ ﮐﺎﻓﯽ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ۵/۲
ﺗﺎ  ۹/۳ﮔﺮم ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
را در اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﺮ ﻓﺸﺎری ﺧﻮن دارﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪ
ﻫﺎی زردآﻟﻮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ دارای ﺣﺪود  ۴/۱ﮔﺮم ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ در ﻫﺮ  ۱۰۰ﮔﺮم ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و
ﺳﺒﺰﯾﻬﺎی ﺗﺎزه اﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻮره
زردآﻟﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﺳﺮ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻏﻨﯽ از ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد
ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺴﺮدﮔﯽ آﻧﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .زردآﻟﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮب
ﮐﺎروﺗﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺒﮑﻮری ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زردآﻟﻮﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻫﻀﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺬب و
وارد ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ورزش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﻧﺮژی در ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ،ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ

و ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺑﺘﻬﺎی ﺗﻤﺮﯾﻦ ،ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
زردآﻟﻮﻫﺎی ﺗﺎزه ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﮐﺎﻟﺮی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎوی
ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻓﯿﺒﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺣﺪود  ۲ﮔﺮم در ﻫﺮ  ۱۰۰ﮔﺮم (
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻢ ﮐﺎﻟﺮی ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن
دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﯿﻨﺎ ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ
ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر

درﺑـﺎره ﯾـﮏ ﻣﯿـﻮه ﻣﻌﺠـﺰه ﮔـﺮ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ

زردآﻟـﻮ ﺳـﺮﺷﺎر از وﯾﺘـﺎﻣﯿﻦ  Cاﺳـﺖ و اﯾـﻦ ﻣﯿـﻮه ﻣﻘـﺪار زﯾـﺎدی
ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ ،ﻓﯿﺒﺮ و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان دارد ﮐﻪ در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .آﻧﺘـﯽ اﮐﺴـﯿﺪانﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در زردآﻟـﻮ ﺷﻤـﺎ را در ﺑﺮاﺑـﺮ
رادﯾﮑﺎلﻫﺎی آزاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﮐﻪ در
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﭼﺸﻤﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺪن ﺑﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A
ﻣﯿﻮه و ﻫﺴﺘﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ زردآﻟﻮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺑﺪن ،رﻓﻊ اﺧﺘﻼل در رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻟﺜﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده
و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ آﻫﻦ ،در ﺧﻮن ﺳﺎزی ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
زردآﻟﻮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮن ،ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮوق ،رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮی ﺑﺪ دﻫﺎن
و ﺗﺐ ﺑﺮ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،زردآﻟﻮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﺒﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﮐﻢ
ﺧﻮﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده ،اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺎﺻﻞ را ﺑﺮﻃﺮف و ﺿﺪ ﻧﺮﻣﯽ اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ.

زردآﻟﻮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪاری اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻟﺴﯿﻠﯿﮏ ،ﺑﺮای درد ﻣﻔﺎﺻﻞ و
رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﺧﻨﮏ و اﺷﺘﻬﺎ آور ﺑﻮده و ﺧﻮردن آن ﺑﺎﻋﺚ رﻓﻊ
ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﻋﻄﺶ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺑﺮای رﻓﻊ ﯾﺒﻮﺳﺖ و ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
زردآﻟﻮ ﺳﺒﺐ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﻣﯽﺷﻮد و از ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺼﺮف
ﺑﺮﮔﻪ ،اﺑﺘﺪا آن را ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ روز در آب ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ،

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ،ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﻧﺎﺷﺘﺎ ،ﺑﺮﮔﻪ ﺧﯿﺲ ﺧﻮرده را
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب آن ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮای رﻓﻊ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و
ﺣﺮارت دروﻧﯽ ﺑﺪن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد.

در ﻣـﻮرد ﺧﺎﺻـﯿﺖ ﻫﺴـﺘﻪ زردآﻟـﻮ
ﭼﯿﺰی ﻣﯽ داﻧﯿﺪ

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺴﺘﻪ زردآﻟﻮ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺣﺎوی
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﻣﯽ
دﻫﺪ.
ﻫﺴﺘﻪ زردآﻟﻮ ﺣﺎوی ﻣﻐﺰی ﺑﺎدام ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺳﺘﻪ ای ﺳﺨﺖ
اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﻣﻐﺰ آن ﺣﺎوی ﻣﺎده ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﺘﺮﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﮕﺪاﻟﯿﻦ ﯾﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  B17ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺎده)ﻟﺘﺮﯾﻞ( ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ
دارد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻟﺘﺮﯾﻞ  ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎده ی ﻣﻮﺛﺮی ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﺠﺰا
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ۲ .ﻋﺪد ﮔﻠﻮﮐﺰ ،ﯾﮏ ﻋﺪد ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ و ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﻨﺰآﻟﺪﻫﯿﺪ.
ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻨﺰآﻟﺪﻫﯿﺪ ﻫﺮ دو ﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ
زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺴﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﺪن
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺘﺮﯾﻞ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺘﺎ
ﮔﻠﻮﮐﻮزﯾﺪاز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺰا ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﻟﺘﺮﯾﻞ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ،
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻤﯽ ﻟﺘﺮﯾﻞ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﮐﻮزﯾﺪار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ و
ﺑﻨﺰآﻟﺪﻫﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻤﯽ ﯾﮏ راﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺸﺘﻦ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪن
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻫﺴﺖ

