سادگبِ اصهی ُْذٔاَُّْ ،ذٔستبٌ است ثّ ًْیٍ خبطزٔ ،جّ تسًیّ آٌ (ُْذ ٔاَّ) ثّ يعُبی يیِٕ ُْذ يعزٔف ضذِ است .
ُْذٔاَّ يیِٕ ای ضیزیٍ ٔ آثذار است كّ َّ تُٓب ثبعث رفع تطُگی در ْٕای گزو تبثستبٌ يی ضٕد ثهكّ اثزات ثسیبر يفیذ
دیگزی َیش دارد كّ ثزای يب َب ضُبختّ است  .ثّ ًْیٍ دنیم سعی كزدِ ایى طی ایٍ يطهت ،فٕایذ ثی ضًبر آٌ را ثزای ضًب
ثیبٌ كُیى .
ُْذٔاَّ يُجع غُی ٔیتبيیٍ  (Aثّ ضكم ثتبكبرٔتٍ ) ٔ ٔیتبيیٍ Cيی ثبضذ .ایٍ يیِٕ پزفبیذِ انتٓبثبتی را كّ در ثیًبری ْبیی
يثم آسى ،تصهت ضزائیٍ ،سزطبٌ رٔدِ ٔ انتٓبة يفبصم ٔجٕد دارد ،اس ثیٍ يی ثزد .
ًْچُیٍ يُجع خیهی خٕثی اس آَتی اكسیذاٌ كبرٔتُٕئیذی ثُبو نیكٕپٍ يی ثبضذ  .نیكٕپٍ یك رَگذاَّ ضیًیبیی است كّ ثبعث
كبل
ایجبد رَگ قزيش در ُْذٔاَّ يی ضٕد ٔ اثزات ضذ اكسیذاَی قٕی دارد  .ایٍ آَتی اكسیذاٌ ثّ تًبيی َقبط ثذٌ رفتّ ٔ رادی
ْبی آساد را خُثی يی كُذ .
رادیكبل ْبی آساد يٕنكٕل ْبیی ْستُذ كّ ثبعث تخزیت ثسیبری اس ثبفت ْبی ثذٌ يی ضَٕذ .
اثزات تخزیجی رادیكبل ْبی آساد در ثذٌ ضبيم يٕارد سیز است :
 -1ثبعث اكسیذِ ضذٌ كهستزٔل يی ضَٕذ ،در َتیجّ كهستزٔل ثّ دیٕارِ رگ ْبی خَٕی يی چسجذ ٔ يی تٔاَذ ثبعث ثزٔس
حًالت قهجی ٔ سكتّ ضٕد .
 -2ثبعث اَقجبض ٔ ثستّ ضذٌ رآْبی تُفسی ٔ درَتیجّ تطذیذ حًالت آسى يی ضَٕذ .
 -3ثبعث افشایص انتٓبثبت َبضی اس استئٕآرتزیت  ٔ 1آرتزیت رٔيبتٕئیذ  2يی ضَٕذ ،در َتیجّ تخزیت يفبصم را در ایٍ ضزایط
ثیطتز يی كُُذ .
 -4ثبعث آسیت سهٕ ل ْبی دیٕارِ رٔدِ ٔ تجذیم آَٓب ثّ سهٕل ْبی سزطبَی يی ضَٕذ .
خٕضجختبَّ ٔیتبيیٍ ٔ Cثتب كبرٔتٍ ثعُٕاٌ آَتی اكسیذاٌ ْبی قٕی ( كّ ْز دٔ در ُْذٔاَّ ثّ يقذار فزأاٌ ٔجٕد دارَذ )،
رادیكبل ْبی آساد را ثّ داو اَذاختّ ٔ اس اثزات يخزة آَٓب در ثذٌ جهٕگیزی يی كُُذ .
عذادی اس يطبنعبت عهًی ثبثت ضذِ است كّ دریبفت ثبالی ٔیتبيیٍ ٔ Cثتبكبرٔتٍ ،خطزثزٔس ثیًبری ْبی قهجی ،اسپبسى
در ت
راِ ْبی تُفسی در ثیًبری آسى ٔ سزطبٌ رٔدِ را كبْص يی دْذ ٔ َیش ضذت عالئى استئٕآرتزیت ٔ آرتزیت رٔيبتٕئیذ را كى
يی كُذ .
یك نیٕاٌ ُْذٔاَّ 20درصذ َیبس رٔسا َّ ثّ ٔیتبيیٍ 14 ٔ Cدر صذ َیبس رٔساَّ ثّ ٔیتبيیٍ  Aرا تبيیٍ يی كُذ .
ُْذٔاَّ اس نحبظ ٔیتبيیٍ ْبی گزِٔ َ Bیش كّ ثزای تٕنیذ اَزژی السو ْستُذ ،غُی است ٔ يُجع خٕثی اس ٔیتبيیٍْبیB5،B6،B1
(اسیذ پبَتٕتُیك) ،ثیٕتیٍ (یك َٕع ٔیتبيیٍ َ ٔ )Bیش يُیشیٕو ،پتبسیى ٔ فیجز غذ ایی است .پس يی تٕاٌ گفت كّ دارای ارسش
غذایی ثبالیی است.

ُْذٔاَّ دارای آة فزأاٌ ٔ اَزژی كًی است در َتیجّ َسجت ثّ سبیز يیِٕ ْب  ،يٕاد يغذی ثیطتزی در ْز كبنزی دارد كّ
َطبٌ دُْذِ اثزات يفیذ آٌ در ثٓجٕد ساليتی ثذٌ است .
نیكٕپٍ آَتی اكسیذاٌ قٕی است كّ در گٕجّ فرَگی ثخصٕظ يحصٕالت پختّ آٌُْ ،ذٔاَّ ٔ اَجّ ثّ يقذار فزأاٌ ٔجٕد دارد ٔ
جذة آٌ اس يحصٕالت پختّ گٕجّ فزَگی يثم سس ٔ رة گٕجّ فزَگی كّ يقذار كًی رٔغٍ يثم رٔغٍ سیتٌٕ داضتّ ثبضُذ،
ثّ خٕثی صٕرت يی گیزد.
يطبنعبت سیبدی در يٕرد نیكٕپٍ ٔ اثزات ضذ سزطبَی آٌ اَجبو ضذِ است ٔ َطبٌ دادِ ثز خالف سبیز رَگذاَّ ْبی غذاْبی
گیبْی كّ فقط در حیٕاَبت يٕثز ثٕدِ اَذ ،نیكٕپٍ در يطبنعبت اَسبَی ْى دارای اثزات ضذ سزطبَی ثٕدِ است .
يطبنعّ جذیذی در سبل  2003يیالدی َطبٌ داد ،ثیًبراَی كّ دارای پٕنیپ آدَٕيی رٔدِ ثشرگ  3ثٕدِ اَذ ( كّ سيیُّ سبس
سزطبٌ رٔدِ است) ،نیكٕپٍ خَٕطبٌ  35در صذ پبییٍ تز اس افزاد سبنى ثٕدِ است ًْ .چُیٍ ثتبكبرٔتٍ يٕجٕد در خَٕطبٌ،
 25/5در صذ كًتز ثٕدِ كّ ایٍ تغییز يٓى َیست .
ٔنی تحقیقبت جذیذ ثبثت كزدِ است ،فقط يقذار پبییٍ نیكٕپٍ خٌٕ (كًتز اس 70يیكزٔگزو در نیتز ) ٔ كطیذٌ سیگبر ،دٔ عبيم
خطز يٓى در ثزٔس پٕنیپ آدَٕيی رٔدِ ْستُذ .يقذار كى نیكٕپٍ خٌٕ خطز ثزٔس ثیًبری فٕق را  230درصذ ٔ كطیذٌ سیگبر
 302درصذ افشایص يی دْذ كّ تبثیز ثسیبر چطًگیزی است .
خبصیت آَتی اكسیذاَی نیكٕپٍ ،اس ثیًبری ْبی قهجی َیش پیطگیزی يی كُذ  .جهٕگیزی اس آسیت  DNAيٕجٕد در گهجٕل ْبی
سفیذ خٌٕ َیش ثّ دنیم اثز آَتی اكسیذاَی نیكٕپٍ است .
ارسش تغذیّ ای یك ثزش يتٕسط ُْذٔاَّ ( یب یك ٔ دٔ سٕو نیٕاٌ یب یك ضبَشدْى ُْذٔاَّ يتٕسط ) :

يبدِ يغذی

يقذار يبدِ يغذی

ٔیتبيیٍA

ٔ 1046/76احذ ثیٍ انًههی

ٔیتبيیٍC

 27/46يیهی گزو

ٔیتبيیٍB6

 0/41يیهی گزو

ٔیتبيیٍB1

 0/23يیهی گزو

ٔیتبيیٍB5

 0/61يیهی گزو

پتبسیى

 332يیهی گزو

يُیشیى

 31/46يیهی گزو

فیجز غذایی

 1/43گزو

اَزژی

 92كبنزی

