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بررسی وضعيت دریافت فوالت ،ویتامين ،B12ویتامين B6رژیم غذائی در رابطه با دمانس
4

ريحانه كيامنش ،1مهدي شادنوش2و ،*3يداله محرابي

-1دانشکده علوم تغذيه و صنايع غذائي -دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
-2دانشکده علوم تغذيه و صنايع غذائي -دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
 -3نويسنده مسئول ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان ،سمنان ،ايران
-4دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

مقدمه و هدف :يافتههاي مطالعات ،ارتباط دريافت ويتامينهاي  Bو خطر ابتال به دمانس را نشان دادهاند و رژيم غذائي به عنوان يکي از
فاكتورهاي پيشگيري كننده در نظر گرفته شده است .هدف از اين مطالعه ،تعيين ارتباط دريافت فوالت ،ويتامين ،B12ويتامين B6از منابع
غذائي و خطر ابتال به دمانس ميباشد.
مواد و روش ها120 :نفر از زنان و مردان  50سال و بيشتر در يک طرح مورد -شاهدي همسان سازي شده از نظر جنس و سن ( ±2سال) ،از
ميان اعضاي انجمن آلزايمر ايران در شهر تهران بررسي شدند (سال  60 .)1392مورد با تشخيص قطعي دمانس و  60شاهد سالم كه در يک
طرح بررسي سالمندي انجمن آلزايمر ايران شركت كرده بودند ،به طور تصادفي انتخاب شدند .ارزيابيهاي رژيم غذائي با استفاده از پرسشنامه
بسامد خوراک شامل  50آيتم منابع غذائي غني از فوالت ،ويتامين ،B12ويتامين B6و 24ساعت يادآمد خوراک برآورد و توسط برنامه
 Nutritionist IVآناليز گرديد .اطالعات مورد نياز در موردها ،از طريق مصاحبه با نزديکان بيمار مانند همسر ،فرزندان و مراقبين آنها و در
شاهدها از طريق مصاحبه افراد كسب شد .آناليز آماري دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه 19انجام گرفت .نسبت شانس ( )ORبا
استفاده از مدل رگرسيون لجستيک به منظور رفع اثر مخدوش كنندگي دريافت انرژي كل روزانه ،سابقه بيماريهاي ديابت ،بيماريهاي قلبي
عروقي ،پرفشاري خون ،سکتههاي مغزي ،افسردگي ،مصرف الکل و سيگار محاسبه گرديد.
یافتهها :ميانگين دريافت غذائي فوالت ،ويتامين ،B12ويتامين B6در موردها قبل از تعديل عوامل مخدوش كننده ،به ترتيب به
ميزان( (μg/d) 03/1±19/3 ،μg/d) 95/0±06/3( ،254/87±100/38 )μg/dكمتر از شاهدها مشاهده شد .ميانگين دريافت غذائي
اين ريزمغذيها نيز بعد از تعديل ،كمتر از شاهدها مشخص شد .دريافت غذائي بيشتراز ميانهي فوالت (،:CI: %95 ;07/0(OR0/03 .0/18
ويتامين  ،:10/0CI: %95 ;21/0(OR،B12 (46/0ويتامين :OR( 06/0CI: %95 ;14/0،B6 (32/0و دريافت غذائي بيشتر از
 RDAبراي فوالت ( ،:CI: %95 ;11/0(OR0/04، 0/31ويتامين  ،:04/0CI: %95;13/0(OR،B12 (39/0ويتامين B6 (51/0
 : 05/0CI: %95 ;16/0(OR،همراه با كاهش احتمال ابتال به دمانس مشخص شد .همچنين بعد از تعديل ،با افزايش دريافت غذائي اين
ريزمغذيها خطر ابتال به دمانس كاهش يافت.
نتیجه گیری :به نظر ميرسد ،دريافت بيشتر فوالت ،ويتامين ،B12ويتامين B6از منابع غذائي در ارتباط با كاهش خطر ابتال به دمانس باشد.
كاهش دريافت غذائي فوالت ،ويتامين ،B12ويتامين B6در موردها نسبت به شاهدها مشاهده شد .حفظ اين تركيبات از طريق مصرف غذاهاي
مخصوص ميتواند يک راهکار مؤثر براي افراد در معرض خطر ،به منظور پيشگيري از ابتال و پيشرفت دمانس باشد.
واژه های کلیدی :فوالت| ويتامين |B12ويتامين |B6دمانس| رژيم غذائي
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