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 ی تيامين رژیم غذائی و خطر ابتال به دمانسبررسی رابطه

 

 3اله محرابي، يد 2*، مهدي شادنوش1ريحانه كيامنش

 كارشناس ارشد علوم تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي شعبه بين الملل، تهران، ايران -1
 نويسنده مسئول، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان، ايران -2

 داشتي درماني شهيد بهشتي، تهران، ايراندانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات به -3

 

ي هاي مغزنقش بسزائي در متابوليسم گلوكز و تامين انرژي مورد نياز سلول B)1اند، تيامين )ويتامينشواهد مطالعات نشان داده مقدمه و هدف:

( در بيماران مبتال به KGDα-آلفاكتوگلوتارات دهيدروژناز )( و PDHهاي وابسته به تيامين از جمله: پيروات دهيدروژناز )و فعاليت آنزيم دارد
 باشد.از منابع غذائي در ارتباط با خطر ابتال به دمانس مي 1Bيابد. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي دريافت ويتاميندمانس كاهش مي

 از ،(سال ±2سان سازي شده از نظر جنس و سن )شاهدي هم -سال و بيشتر در يک طرح مورد 50نفر از زنان و مردان 120 :هاروش مواد و 

 طرح يک در كه سالم شاهد 60 و دمانس قطعي تشخيص با مورد 60(. 1392 سال) شدند بررسي تهران شهر در ايران آلزايمر انجمن اعضاي ميان
سامد رژيم غذائي با استفاده از پرسشنامه بهاي يابيارز. شدند انتخاب تصادفي طوربه بودند، كرده شركت ايران آلزايمر انجمن سالمندي بررسي

آناليز  Nutritionist IVساعت يادآمد خوراک برآورد و توسط برنامه 24و  Bهاي گروهآيتم منابع غذائي غني از ويتامين 50خوراک شامل 
بين آنها و در شاهدها از طريق مصاحبه افراد گرديد. اطالعات مورد نياز در موردها، از طريق مصاحبه با نزديکان بيمار مانند همسر، فرزندان و مراق

( با استفاده از مدل رگرسيون لجستيک ORانجام گرفت. نسبت شانس ) 19نسخه SPSSها با استفاده از نرم افزار كسب شد. آناليز آماري داده
اي مغزي، هعروقي، پرفشاري خون، سکتههاي قلبيهاي ديابت، بيماريكنندگي دريافت انرژي كل روزانه، سابقه بيماريبراي رفع اثر مخدوش

منابع غذائي با خطر ابتال به دمانس محاسبه  1Bها، براي بررسي ارتباط دريافت ويتامينافسردگي و استفاده از سيگار و الکل و دريافت مکمل
 گرديد. 

 40/0 (mg/d)كننده در گروه موردها رژيم غذائي قبل از تعديل عوامل مخدوش 1Bاين بررسي نشان داد كه ميانگين دريافت ويتامين ها:یافته

 براي اطمينان فاصله %95 با شانس نسبت. شد مشاهده نيز مورد افراد در دريافت كاهش تعديل، از بعد. باشدمي شاهدها گروه از كمتر 25/1 ±
(، :02/0OR؛ CI95%0/ ،004، 14/0دريافتي از منابع غذائي، نسبت به سهک اول )در مدل تعديل با نرژي كل  1Bويتامين دريافت سهک باالترين

001/0 >P داري مشاهده نشد. كننده، رابطه معنيهاي تعديل با عوامل مخدوشبه دست آمد. براي ساير مدل 

از منابع  1Bسد، دريافت بيشتر ويتامينراز رژيم غذائي در گروه موردها كمتر مشاهده شد.به نظر مي 1Bدريافت كمتر ويتامين گیری:نتیجه

راي افراد ب ثرمؤتواند يک راهکار غذائي در ارتباط با كاهش خطر ابتال به دمانس باشد. حفظ اين تركيبات از طريق مصرف غذاهاي مخصوص مي
 باشد.در معرض خطر، به منظور پيشگيري از ابتال و پيشرفت دمانس 

 رژيم غذائي، دمانس، 1Bويتامين کلمات کلیدی:
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