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  بزرگساالن در عروقی قلبی خطرات و E ویتامین وضعیت بر بادام تاثیر

The effect of almonds on vitamin E status and cardiovascular risk factors in 
Korean adults   

خطرات بیماري هاي قلبی  تحقیقاتی که از طریق مطالعات بالینی انجام شده است نشان داده اند که بادام ها می توانند بطور موثري برخی
  عروقی را کاهش دهند.

در مطالعه اي که اخیرا توسط محققان کره اي انجام شد تاثیر مصرف بادام ها به عنوان یک  به نقل از دفتر ترجمه سایت مکمل شناسی؛
  خوراك مختصر در بین رژیم غذایی معمول کره اي بر روي خطرات قلبی عروقی ارزیابی شد.

  هفته مصرف کردند. 4میلی گرم از بادام ها را به مدت  56فرد چاق یا داراي اضافه وزن روزانه   84در این مطالعه 

 21/3، 64/8میانگین روزانه درصد مصرف انرژي در ابتداي مطالعات در این افراد از طریق مصرف کربوهیدرات ها، چربی و پروتئین به ترتیب 
درصد و  55م به رژیم غذایی روزانه آنها باعث کاهش انرژي تولیدي از طریق کربوهیدراتها به میلی گرم بادا 56درصد بود. افزایش  14/9و 

  درصد). 14/7درصد شد در حالی که انرژي حاصل از پروتئین تقریبا ثابت ماند ( 32افزایش انرژي حاصل از چربی به 

 8/5) را نسبت به ابتداي مطالعه و در مقایسه با گروه کنترل به مقدار Eعالوه بر این مصرف بادام ها توانست سطح آلفاتوکوفرول (ویتامین 
  درصد افزایش دهد.

، میزان فیبر مصرفی و کاهش درصد مصرف MUFA ،PUFAعالوه بر پارامترهاي فوق مصرف بادام ها توسط این افراد منجر به افزایش 
  انرژي از طریق کربوهیدراتها شد.

صرف بادام ها می تواند به سالمتی افراد چاق کمک کرده و وضعیت تغذیه اي آنها را بهبود بخشد. این قضیه این تاثیرات نشان می دهد که م
  می تواند آنها را تا حد زیادي از خطرات بیماري هاي قلبی عروقی به دور نگه دارد.

  

مکمل سایت  بخش ترجمهبه همت و چکیده آن  منتشر شده   European Journal of Nutritionمجله به تازگی در  مطالعه این
  .موجود می باشد "مکمل شناسی"ترجمه و بر روي وبسایت و کانال تلگرامیشناسی، 

  :این چکیده صرفا جهت اطالع گروه هاي پزشکی و پیراپزشکی و تطبیق آن با سایر منابع و مراجع علمی منتشر نحوه بکار گیري
  ا مصرف فراورده هاي مربوطه صورت پذیرد. تجویز ی ستناد آن، اقدامی در خصوصشده و نباید صرفا به ا


