ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﻏﺬاﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﺪن را ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﻤﺪه
ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻔﯿﺪه ) %60ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ( و زرده ) %40ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ( و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ آن ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮﻟﯿﻦ ،ﻟﻮﺗﺌﯿﻦ و ﮔﺰاﻧﺘﯿﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﻧﺮژي در
ﺣﺪود  76ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي اﺳﺖ.
ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﻠﻂ در ﻣﻮرد ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ :
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺪﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن  210ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﮐﻠﺴﺘﺮول در دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﭼﻮن
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮردن آن ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ-ﻋﺮوﻗﯽ و ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﻣﺮوزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ و در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﺮ روي اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي در ﮐﺸﻮرﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ :
 -1ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ  LDL : HDLﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ روي اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ-ﻋﺮوﻗﯽ اﺛﺮي ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي
اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ در ﺑﺪن ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 -2ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ و ﯾﺎ در داﺧﻞ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎص ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن
ﻧﺪارد .ﺷﻮاﻫﺪ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ-ﻋﺮوﻗﯽ در اﻓﺮادﯾﮑﻪ  1ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﻫﻔﺘﻪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ  1ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در روز ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 -3آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن در ﺑﺪن ﻧﻘﺶ دارد اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺑﻮﯾﮋه ﻧﻮع ﺗﺮاﻧﺲ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ
و در ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب آن از ﻧﻮع اﺷﺒﺎع ﺑﻮده و ﮐﻠﺴﺘﺮوﻟﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺧﻮردن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﺑﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻧﻮع ) HDLﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮب( و  LDLﮐﻢ آﺗﺮوژﻧﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داري را در ﻧﺴﺒﺖ  LDL:HDLاﯾﺠﺎد
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
-4ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻄﺮح دﻧﯿﺎ ﺷﻌﺎري ﺑﺮاي
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺪون ﺗﺮس از
ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از An egg a day is ok :و در اﯾﺮان ﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ و ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﺪ» :ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ،ﯾﮏ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در روز«.

ﺑﻪ ﭼﻪ اﻓﺮادي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺷﯿﺮده ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺣﺎل رﺷﺪ ،ورزﺷﮑﺎران و ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺳﺎﻟﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
دوران ﭘﺲ از ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺪﻟﯿﻞ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در روز در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮده و در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺗﻮﺻﯿﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ از  8ﻣﺎﻫﮕﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺼﺮف  1زرده ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن و از  2ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﯾﮏ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در روز ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

ﭼﻪ اﻓﺮادي ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﻨﺪ؟
ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد وﻟﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺧﻮاص وﯾﮋه و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدي ﮐﻪ در
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻋﺪم ﻣﺼﺮف آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮادي ﻣﺜﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ ،ﻟﻮﺗﺌﯿﻦ و ﮔﺰاﻧﺘﯿﻦ را ﺑﺨﺼﻮص در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﻫﯿﭻ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺣﺬف ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ در اﻓﺮاد داراي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﺎﺑﺖ ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ و ﻗﻠﺒﯽ-ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﺼﺮف ﺗﺎ ﺣﺪود  3ﻋﺪد در ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎي ﭼﺮب و ﭘﺮ ﻧﻤﮏ ﻫﻤﺮاه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺧﻮدداري ﺷﺪه و روش ﭘﺨﺖ ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون روﻏﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻄﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻔﯿﺪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﻣﻮاد ﻗﻨﺪي و ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻣﻮاد ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﻣـــﻮرد ﻧﯿـﺎز ﻣﺼـﺮف ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﺎﻋـﺚ اﺿـﺎﻓﻪ وزن ،ﭼـﺎﻗﯽ ،اﻓـﺰاﯾﺶ
ﻓﺸﺎرﺧﻮن و ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪي و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اي ﻣﺜﻞ :ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ،ﺷـﮑﻼت و آﺑﻨﺒـﺎت ،ﻣﺮﺑـﺎ،
ﻋﺴﻞ ،ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ،آب ﻣﯿﻮه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺷﺮﺑﺘﻬﺎ ،ﺑﺮﻧﺞ ،ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ و  ...را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ:
•

ﺑﺠﺎي ﻗﻨﺪﻫﺎ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎي ﺳﺎده و زودﺟﺬب از ﻗﻨﺪ ﻫﺎ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺐ ﮐﻪ دﯾﺮﺗﺮ در ﺑﺪن ﺟـﺬب
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

•

ﻫﻤﺮاه ﭼﺎي از ﺗﻮت و ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺠﺎي ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

•

از ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎي ﮔﺎزدار ﮐﻪ ﺣﺎوي ﻗﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد داري ﮐﻨﯿﺪ.

دﮐﺘﺮ ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺗﺮاﺑﯽ

دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

