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نگاه متخصص تغذیه

آشنایی با بهترین و بدترین مواد غذایی در آستانه روز جهانی آلزایمر

دکتر محمدحسن انتظاری
مدیر گروه تغذیه دانشگاه
علومپزشکی اصفهان

سبد غذایی ضدآلزایمر

مغزهای خام را فراموش نکنید!
اگر از بحث ژنتیک و سبک زندگی در ابتال به
آلزایمر بگذریم باید بدانیم که الگوهای غذایی
هم میتوانند تاثیر چشمگیری بر پیشگیری
از ابتال به آلزایمر داشته باشند .بهعنوان مثال،
بیشتر ما میدانیم که مواد غذایی ناسالم مانند
چربیهای بد ،غذاهای سرخکردنی ،شور و
شیرینیهای غیرطبیعی ،عالوه بر آسیبرسانی
به ارگانهای حیاتی و افزایش خطر ابتال به
بیماریهای متابولیک ،میتوانند تاثیری منفی
هم بر عملکرد مغز داشته باشند .پس در درجه
اول باید برای پیشگیری از ابتال به آلزایمر ،دور
خوراکیهای ناسالم را تا حد امکان خط کشید
یا مصرف آنها را در رژیم غذایی به کمترین
حد ممکن کاهش داد .این کار ،عالوه بر حفظ
سالمت مغز ،میتواند باعث بهبود عملکرد سیستم
دفاعی بدن در دوران شیوع کروناویروس شود.
نکته قابل توجه دیگر برای بهبود عملکرد مغز،
این است که همه افراد عالوه بر ماهیهای چرب
باید مصرف مغزدانههای خام را نیز بهعنوان منبعی
مناسب برای تامین چربی خوب جدی بگیرند.
مصرف خوراکیهایی که دارای اسیدهای چرب
مفید هستند ،مستقیما باعث بهبود عملکرد مغز و
پیشگیری از ابتال به آلزایمر میشود .مغزدانههای
خام ،عالوه بر اسیدهای چرب مفید دارای حجم
باالیی از آنتیاکسیدانها و ویتامینهای ارزشمند
برای مغز مانند ویتامین  Eهستند .از اینرو ،بهتر
است که شما حجم محدودی از آنها را در برنامه
غذایی روزانه داشته باشید.

 21سپتامبر برابر با  30شهریور در
تقویم جهانی سالمت با عنوان «روز
ترجمه:
ندا احمدلو
جهانی آلزایمر» نامگذاری شده است.
هدف از اختصاص یک روز خاص
در تقویم جهانی سالمت به بیماری آلزایمر این است
که آگاهی عمومی مردم جهان درباره این بیماری و
راههای پیشگیری از آن افزایش پیدا کند .یکی از عواملی
که میتواند در پیشگیری یا ابتال به آلزایمر موثر باشد،
تغذیه است .به عبارت سادهتر ،داشتن برنامه غذایی
درست یا نادرست میتواند نقشی کلیدی در جلوگیری
از ابتال به آلزایمر یا تسریع روند ابتال به زوال عقل ایفا
کند .از اینرو ،در ادامه این مطلب با بهترین و بدترین
خوراکیهایی که بر پیشگیری یا ابتال به آلزایمر اثرگذار
هستند ،آشنا میشویم.

بهترین خوراکیها

 .1ماهیهای چرب :اگر میخواهید عملکرد مغزیتان
را در سطح مطلوبی نگه دارید و خطر ابتال به آلزایمر
ی را تا حدود زیادی کاهش دهید ،به شما
در طول زندگ 
توصیه میکنیم که حداقل  2بار در هفته ماهی بخورید.
ماهیها،مخصوصاماهیهایچربمانندسالمون،ساردین
و قزلآال ،منبع مناسبی برای دریافت اسیدهای چرب
امگا 3محسوب میشوند .بهتر است بدانید که حدود 60
درصد از مغز ما را هم چربیها تشکیل دادهاند که 30
درصدشان اسیدهای چرب امگا 3هستند .شما میتوانید
در کنار ماهی ،اسیدهای چرب امگا 3را از طریق مصرف
گردو ،بذر کتان و روغن زیتون هم دریافت کنید .بهتر
است که ماهی با روش تنوری ،بخارپز یا پختن با روغن
بسیار کم و حرارت مالیم آماده شود تا بیشترین فایده را
برای مغز داشته باشد.
 .2زردچوبه و پودر کاری :زردچوبه و پودر کاری جزو
قدرتمندترین انواع ادویهها هستند که سطح بسیار باالیی
از ترکیبات آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی را در خود جا
دادهاند .مصرف منظم و روزانه این دو ادویه مغذی با

اگر میخواهید عملکرد مغزیتان را در سطح
مطلوبی نگه دارید و خطر ابتال به آلزایمر در
ی را تا حدود زیادی کاهش دهید ،به
طول زندگ 
شما توصیه میکنیم که حداقل  2بار در هفته
ماهی بخورید .ماهیها ،مخصوصا ماهیهای چرب
مانند سالمون ،ساردین و قزلآال ،منبع مناسبی
برای دریافت اسیدهای چرب امگا 3محسوب
میشوند .بهتر است بدانید که حدود  60درصد
از مغز ما را هم چربیها تشکیل دادهاند که 30
درصدشان اسیدهای چرب امگا 3هستند

بدترین خوراکیها

 .3خوراکیهای سرشار از اسیدهای چرب ترانس :اسیدهای
چرب ترانس نوعی چربی غیراشباع هستند که تاثیر
مخرب و مستقیمی بر سالمت مغز دارند .این
اسیدهای چرب معموال در روغنهای هیدروژنه
یا همان روغنهای جامد
یافت میشوند و شما
میتوانید آنها را در
بسیاری از خوراکیهای
صنعتی حاوی روغن مانند
کیکها ،کلوچهها ،اسنکها و
سایر تنقالت پیدا کنید .عالوه بر این،
خوراکیهایی مانند کره گیاهی هم
دارای اسیدهای چرب ترانس زیادی
هستند .مصرف مداوم اسیدهای چرب
ترانس از طریق تضعیف حافظه و ضعیف
کردن قوای شناختی مغز نهایتا باعث ابتال
به آلزایمر در اولین سالهای سالمندی میشوند .توصیه
میشود که هنگام خرید انواع خوراکیهای صنعتی
حتما برچسب تغذیهای را با دقت بررسی کنید و
از خریدن محصوالتی که رنگ ردیف اسیدهای
چرب ترانس آنها زرد یا قرمز است ،خودداری
کنید .ضمن اینکه باید برای کاهش دریافت این
چربیهای مضر ،دور مصرف روغنهای جامد
گیاهی هم خط بکشید.

عملکرد مغز میشوند و جلوی تخریب سلولهای
مغزی را میگیرند .همین مساله است که تخمه کدو
را به یکی از خوراکیهای ارزشمند در پیشگیری از
ابتال به آلزایمر تبدیل میکند .شما میتوانید تخمه کدو
را بهصورت پودرشده یا درسته به انواع ساالد ،انواع
نان ،سس ساالد یا معجونهای خانگی اضافه کنید.
 .4شکالت تلخ :شکالت تلخ باالی  70درصد ،مقادیر
قابل توجهی از فالونوئیدها و آنتیاکسیدانهای محافظ
مغز در برابر عوامل تخریبگر را در خود جا داده است.
مصرف منظم روزانه  10تا  15گرم شکالت تلخ میتواند
باعث بهبودی در عملکرد مغز شود و خطر ابتال به آلزایمر
در اواخر میانسالی یا اوایل سالمندی را کاهش دهد.

 .4غذاهای فراوریشده :غذاهای فراوریشده به آن گروه از مواد غذایی
میگویند که در فرآیند تولیدشان به قدری دستکاری صنعتی اتفاق
میافتد که محصول نهایی فاصله بسیار زیادی با ماده اولیه پیدا میکند.
مثال سوسیس ،کالباس ،همبرگر ،انواع چیپس ،پاپکورنهای آماده،
انواع سس و غذاهای حاضری از نظر تغذیهای با منبع اصلی خود که
انواع گوشتها و سبزیجات هستند ،فاصله معناداری دارند .انواع
غذاهای فراوریشده ،کنسروی ،آماده و نیمهآماده ،همگی حجم
باالیی از نمک ،شکر ،چربیهای اشباع یا ترانس ،مواد افزودنی
و نگهدارندههای مختلف را در خود جا دادهاند که تمامی
آنها از طریق افزایش شدید التهاب در مغز باعث تخریب
سلولهای مغزی و اُفت شدید عملکرد مغز میشوند .این
مساله میتواند در طوالنیمدت ابتال به زوال عقل و آلزایمر
اگر
را بهدنبال داشته باشد.
گاهی مجبور به استفاده از
غذاهای فراوریشده شدید
یا هوس خوردن این غذاها
به سرتان زد ،بهتر است
همراه با آنها حجم باالیی
از سبزیجات و صیفیها
را مصرف کنید و در کنار
آنها از آبمیوههای خانگی
مانند آب پرتقال یا آب انار
بهجای نوشابههای گازدار
استفاده کنید.

منبعHealth Line :

 .1نوشیدنیهای شیرین :مطالعات فراوانی
ثابت کردهاند که اصرار به نوشیدن انواع
نوشیدنیهای حاوی قند افزوده مانند
نوشابههایگازدار،نوشیدنیهایورزشی،
نوشیدنیهایانرژیزاوآبمیوههایصنعتی
حاویشکربهدلیلاثرگذاریمنفیبرعملکرد
مغز شدیدا باعث افزایش خطر ابتال به آلزایمر
میشود .عالوه بر این ،مطالعات نشان دادهاند
که قند زیاد این نوشیدنیها میتواند احتمال ابتال به
زوال عقل را در افراد مبتال به دیابت افزایش دهد .نوشیدنیهای
حاوی قند افزوده با افزایش التهاب در مغز و تخریب سلولهای حافظه
میتوانند روند ابتال به آلزایمر را سریعتر کنند یا باعث ابتال به آلزایمر
شوند .بنابراین ،این نوشیدنیها باید بهصورت کامال محدود و با احتیاط
در رژیم غذایی جا بگیرند.
 .2کربوهیدرات تصفیهشده :انواع کربوهیدراتهای تصفیهشده مانند
نانهای تهیهشده از آرد سفید ،برنج سفید و انواع پاستاهای
بدون سبوس ،نمایه گالیسمی باالیی دارند .مداومت
در مصرف این محصوالت میتواند باعث تضعیف
عملکرد مغز شود و خطر ابتال به آلزایمر و زوال عقل
را افزایش دهد .عالوه بر این ،کربوهیدراتهای
تصفیهشده هم مانند نوشیدنیهای شیرین میتوانند
بهدلیل افزایش التهاب در بدن و مغز ،خطر ابتال
به زوال عقل را سریعتر کنند.

کاهش التهاب در مغز و افزایش قدرت حافظه میتواند
به پیشگیری از ابتال به آلزایمر کمک کند .ضمن اینکه
مصرف زردچوبه و پودر کاری بهصورت روزانه به
رشد سلولهای مغزی و پیشگیری از تخریب آنها
کمک میکند .برای بهرهمندی بیشتر از خواص این
دو ادویه مهم بهتر است که آنها را در دقایق پایانی
پخت به غذا استفاده کنید.
 .3تخمه کدو :استفاده از تخمه کدوی بدون نمک به
محافظت از مغز در برابر آسیبهای ناشی از رادیکالهای
آزاد کمک میکند .عالوه بر این ،تخمه کدو حجم قابل
توجهی از آهن گیاهی ،روی (زینک) ،مس و منیزیم
را در خود جا داده است که همگی باعث بهبود در
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در کنار مغزدانهها و ماهیهای چرب ،خوراکیهای
سرشار از ویتامین  Cمانند انواع مرکبات ،کیوی،
پیاز خام ،فلفل دلمهای ،گوجهفرنگی و انواع توت
هم میتوانند باعثپیشگیری ازابتالبه بیماریهای
مغزی ناشی از افزایش سن مانند آلزایمر شوند.
به همین دلیل هم مصرف روزانه این مواد غذایی
برای مغز بسیار ارزشمند خواهد بود .در کنار این
موارد ،میتوانید مصرف روزانه تخممرغ را هم
برای حفظ سالمت مغز داشته باشید.
یکی از شعارهای اصلی سازمان بهداشت جهانی،
این است که «هر فرد سالم ،روزانه یک عدد
تخممرغ!» .تخممرغ منبع غذایی بسیار مفیدی
برای مغز است و میتواند ریزمغذیهای مورد
نیاز مغز را بهخوبی تامین کند.
ویتامینهای  B6و  B12در کنار فوالت و کولین
جزو مواد مغذی ارزشمند تخممرغ برای مغز
هستند که میتوانند از طریق بهبودبخشی به
عملکرد مغز و قدرت حافظه ،خطر ابتال به
آلزایمر را کاهش دهند.
درنهایت اینکه افرادی که ميخواهند زندگی
سالم همراه با سالمت قوای شناختی و سیستم
مغزیـعصبی داشته باشند باید در کنار تمامی
توصیههای تغذیهای حتما کمی فعالیت فیزیکی
روزانه هم داشته باشند و از انجام دادن فعالیتهای
مغزی مانند مطالعه کردن مستمر یا آموزش دیدن
در زمینههای مختلف غافل نشوند.

