
 مریآلزاهای موثر در بیماری  دانیاکس یآنت 

موجب  آسبی    مضر  یمولکول هابعنوان  آزاد یها کالیرادسازی  یکنترل و خنثدر بدن برای  ها دانیاکس یآنتفقدان 

 . میشودسالم بدن  یسلول هابه 

 نیب ابعبارت دیگبر  . محسوب میشوندانسان  سالمت و طول عمر یبرابزرگ  دیتهدیک در میانسالی مزمن  یها یماریب

 هستند با میزان اسبتر  اکسبیداتیو  در سطح جهان و میر انسانها موارد مرگ از درصد  07که عامل ها  یماریبدسته از 

     . مرتبط میباشد ها در بدن دانیاکس یآنتمیزان آزاد و  یها کالیرادعدم تعادل بین میزان سطح بدلیل 

  

                                         

 

میبزان   ازمندیمغز ن یکیمتابول یندهایفرآاساسا . است ریپذ  یآس بسیار ویداتیدر برابر استر  اکس  ژهیطور و بهمغز 

وجبود   یکباف  زانیب ها به م دانیاکس یاگر آنت. نیز میشودآزاد  یها کالیراد دیتولباال است که نهایتا منجر به  ژنیاکس

رسانده و موجب  ببروز     یمغز آس یعوامل مضر به سلول ها نیکنند، ا یرا خنث دآزا یها کالینداشته باشند تا اثر راد

 .شوند یم مریمانند آلزا یعصب یها یماریب

بتا اختالل  -دیلوئیآم یدهایمانند پپت یضرور یها نیپروتئ تیتواند در فعال یم ویداتیاستر  اکس ،مریآلزا یماریب در

 . ایجاد گردددر مغز  دیلوئیآم یپالک هاآنها از حد  شیبایجاد و در نهایت با ذخیره 

و یبا   را کباهش   مبر یآلزا یماریخطر بتا حدود زیادی توانند  یها م دانیاکس یآنت یحاو یو مکمل ها ییغذا یها میرژ

سبب   و  ویداتیاکسب اسبتر   مبان   ببدن    pH ببا حظبت تعبادل    ها  دانیاکس یآنت . حتی از بروز آن پیشگیری کنند

 .  پیشگیری از بیماری آلزایمر میشوند

و  نیمقاومبت ببه انسبول    رایب زدارد  مریآلزا یماریاز ب یریشگیدر پ یها نقش مهم دراتیمصرف کربوههمچنین کاهش 

در سبنین بباال    مریآلزا یماریو قند خون باال با اختالل در حافظه و ب نیمقاومت به انسول. می یابدهبود بجذب قند خون 

 . نیز میخوانند 3نوع  ابتیدرا  مریآلزا یماریلذا به همین خاطر گاهی ب. مرتبط میباشد

دارند بشرح زیر معرفبی شبده    مریآلزا یماریدر برابر برا محافظت  نیشتریخاص که ب دانیاکس یسه آنتدر حال حاضر 

 . اند



بخصوص همراه با مبواد   که مصرف آنها در دوزهای باال و بصورت ترکیبی  Eن یتامیو و  Cن یتامیو ، کیفنول دیکاروتنوئ 

 . غذایی کم کربوهیدرات موثرتر است

ناشی از ویتامین هبای محلبول در    یخطر عوارض جانب تیریتواند به انتخاب دوز درست و مد یم متخصص پزشک کی

 . کمک نمایدخطر سرطان  شیافزابخصوص در   E نیتامیوچربی نظیر 

 یببا محتبوا   ییغذا میرژ کی یاما حت. هستند دراتیکم کربوه ییغذا یها میکتو و پالئو از جمله رژ ییغذا ییها میرژ

. دهبد  یرا کباهش مب   مبر یآلزا یمارینشان داده است که خطر ب زین یا ترانهیمد ییغذا میمانند رژ شتر،یب دراتیکربوه

رسبد از   یکامل، از جمله غالت کامل ببه نظبر مب    ییغذا ادشده و مصرف مو شیپاال یها دراتیاز مصرف کربوه زیپره

 .برخوردار است یشتریب تیاهم

بشرح زیر اشباره   یمواد مغذ نیسرشار از ا یاز غذاها یانواع مختلظی مشابه میتوان به ها دانیاکس ینتاز جمله سایر آ

 : کرد
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