فصل 3

ویتامین ب :12
گوریل در اتاق دربسته
ناها است .اما در بین متخصصان تغذیه )از
ثانگیز میان وگ ه
شاید بدانید که قضیه ویتامین ب  12از موارد بح ه

ناها باید
جمله کسانی مثل ما که در تغذیه وگن تخصص دارند( در یک نکته اهیچ تردیدی وجود ندارد :تمام وگ ه
لاهای خوراکی ویتامین ب  12یا غذااهایی که با این ویتامین تقویت شدههاند ،استفاده کنند.
از مکم ه
ویتامین ب  12برای تقسیم سلولی و تولید سلوهلاهای قرمز در خون ضروری است .این ماده اهمچنین بببرای
تولید میلین iکه غلف حفاظتی اطراف رشتههاهای عصبببی اسبت ،ضببرورت دارد .فقببدان شبدید ب  12در ببدن
ینامنبد و در آن سبلوهلاهای
یتوانبد به حالتی منجر شود که آن را کهمخونی ماکروسایتیک یبا مگالوبلسبتیک iم ه
م ه
یتواند به آسیب در سیستم نورونی اهم بیانجامد.
یشوند .این کمبود م ه
خونی به شکل طبیعی تقسیم و بازتولید نم ه

یتواند خطر ابتل
اهمچنین به دلیل آنکه ویتامین ب  12در متابولیسم چربی و پروتئین اهم نقش دارد ،کمبود آن م ه
یاهای قلبی را افزایش داهد.
به بعضی اختلالت مزمن مثل بیمار ه

نام علمی ویتامین ب  ،12کوباالمین است ،زیرا ماده معدنی کبالت در مرکز ساختار مولکول ویتببامین ب 12
یشوند ،با اسم
یشده عرضه م ه
لاهای خوراکی و غذااهای غن ه
قرار دارد .انواع تجاری این ویتامین که به شکل مکم ه

یشببود کبه ببرای
یشوند .این مکمل در بدن به کوآنزیهماهای ویتامین ب  12تببدیل م ه
سیانوکوباالمین ناهمگذاری م ه

لاهای ویتامین ب  12اسببتفاده
یداهند از آن دسته مکم ه
یاها ترجیح م ه
فعال شدن این ویتامین ضروری اهستند .بعض ه
لکوببباالمین موجودنببد و نیببازی بببه تغییببر شببکل در بببدن ندارنببد .امببا چببون
کنند که به شکل کوآنزیهماهای متی ه
myelin

i

iiMacrocytic or megaloblastic anemia
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لکوباالمین در بدن وجود دارد ،مقدار این ماده در مکمببل بایببد بیشببتر از حببد
تردیداهایی در مورد ماندگاری متی ه
معمول باشد ،و اهنوز تحقیقاتی برای مشخص کردن تأثیر آن در وضعیت ب  12انجام نشده اسببت .توصببیههاهای
لاهای خوراکی و غذااهای غنی شده با سیانوکوباالمین iاست.
غذایی ما در این فصل از کتاب بر اساس مکم ه

منابع گیاهی ویتامین ب 12
یاهبایی کبه در سیسبتم گوارشبی
یشبود از جملبه باکتر ه
اهمه ویتامین ب  12دنیا توسط باکتری اها تولیبد م ه
یاهببای بببدن
یتوانیم از حاصل کار اهمیببن باکتر ه
حیوانات و انسان زندگی می کنند .شاید بپرسید که پس چرا نم ه
یتوانند فایدههای ببرای مبا
یاها در روده ما جایی اهستند که نم ه
خودمان استفاده کنیم؟ دلیلش اینست که این باکتر ه

یشود ،در حالی که باکتری اهای تولید کننببده ایببن ویتببامین
داشته باشند .ویتامین ب  12در روده کوچک جذب م ه
در روده بزرگ ما زندگی می کنند.

مولکوهلاهایی وجود دارند که خیلی به ویتامین ب  12شبیهند ،امببا اثببر آنهببا در بببدن مشببابه ویتببامین ب 12

شاهای سنجش میببزان ویتببامین ب
یشود .در خیلی از رو ه
نیست ،و به آنها مشابه غیرفعال ویتامین ب  12گفته م ه
یشوند .این عامببل مببدت طببوالنی ببباعث
 12در غذااها ،بین ویتامین ب  12و مشابه غیرفعال آن تفاوتی قائل نم ه

یاهایی شده بود .زمانی غذااهایی مثل محصوالت تهیه شده از تخمیر دانه سویا ،توفو ،خمیرترش نببان و
سرگردان ه

یدانسببتند .امببا تحقیقببات نشببان داده اسببت کبه در واقببع
بعضی از گیااهان دریایی را سرشار از ویتامین ب  12م ه

ویتامین موجود در آنها از نوع مشابه و غیرفعال است .1اگر برای تهیه ویتامین ب  12بدن خود تنها از این غذااها

یتوانببد از فعببال شببدن
استفاده کنید ،در واقع دوبرابر ریسک کردههاید .زیرا مشابه غیرفعال ویتامین ب  12حتی م ه

ویتامین ب  12در بدن جلوگیری کند.2

تشان حاوی ویتامین ب  12فعال اسببت،
یکنند محصوال ه
تاهای تولیدکننده مواد غذایی ادعا م ه
بعضی از شرک ه

یتواند تفاوت میان ویتامین ب  12فعال و نوع مشببابه
یبرند که نم ه
شاهای آزمایشی بهره م ه
درحالی که حتی از رو ه

غیرفعال آن را مشخص کند .در حال حاضر تنها راه برای مشخص کردن اینکه آیا غذایی حاوی ویتببامین ب 12
فعال اهست ،اینست که مقداری از آن غذا را به یک شخص بخورانیم و فعالیت ویتببامین در بببدن او را آزمببایش

لمالونیببک اسببید
کنیم .روش استاندارد برای این کار مشااهده تأثیر غذااهای مختلف در درجببات ترکیبببی کببه متی ه

یرود ،و بببا خببوردن غببذااهای
یشود ،است .درجه  MMAدر زمان کمبود ویتامین ب  12باال م ه
 MMAنامیده م ه
cyanocobalamin

2

i

یکند .خیلی از غذااهایی که به عنوان منبع ویتامین ب  12شببناخته
حاوی ویتامین ب  ،12این درجه کااهش پیدا م ه
شدههاند ،در واقع اهیچ اثری روی درجه  MMAندارند ،یعنی ویتامین موجود در آنها از نببوع مشببابه و غیرفعببال

است.

یشببود .گببااهی پیببش
گیااهان به ویتامین ب  12نیازی ندارند ،و به اهمین دلیل این ویتامین در آنها یببافت نم ه

یآید که یک گیاه با مشابه غیرفعال ویتامین ب  12آلوده شود ،یعنی به شکل تصادفی برخوردار از ویتببامین ب
م ه
ل استارتری که برای درست کردن تمپه )نوعی محصول خوراکی فببرآوری شببده از سببویا( بببه کببار
 12شود .مث ا ً
یرود ،ممکن است بههطور تصادفی حاوی باکتری تولید کننده ویتببامین ب  12باشببد .گیااهببان دریببایی اهببم در
م ه

معرض آلوده شدن به باکتری تولید کننده مشابه ویتامین ب  12اهستند .نشببانههاهایی از وجببود ویتببامین ب  12در
یشود از آنها به عنوان
کاهای کلرال ،دولس و نوری یافت شده است ،با این وجود نم ه
گیااهان دریایی از قبیل جلب ه

منابعی قابل اعتماد و ارزشمند برای دریافت ویتامین ب  12فعال استفاده کرد.3
یآورنببد.
بیشتر افراد ویتامین ب  12مورد نیاز بدهنشان را از طریق خوردن محصوالت حیببوانی بببه دسببت م ه
یتوانند ویتامین ب  12تولیببد شببده در روده خببود را
خیلی از حیوانات مانند گاواها ،و علفخواران واقعی دیگر م ه
ل حشرات( یا مببدفوع
جذب کنند .بقیه حیوانات ،مانند خانواده میموهناها ،از محصوالت حیوانی به اندازه کم )مث ا ً

یکنند.
یتواند منبع خوبی برای ویتامین ب  12باشد ،استفاده م ه
خود که م ه
یشود نتیجه گرفت که خاک و آب آلوده به مدفوع انسان و حیوانات بایببد حبباوی ویتببامین ب  12باشببد.
م ه
یزنند ،اما اهنوز اهیچ شوااهد محکمی برای اثبات آن به دست نیامده اسببت.
ساهایی م ه
دانشمندان در این مورد حد ه

یک مقاله با این موضوع بین گروههاهای وگن خیلی محبوب شد ،این مقاله در واقببع چکیببدههای بببود کببه توسببط
محققان  New York Botanical Gardensنوشته شده و در نشریه  Scienceمنتشر شده بود.

یتوانستند فعال بببودن یببا نبببودن ویتببامین ب مببورد بحببث را
شاهای به کار گرفته شده در این تحقیق نم ه
اما رو ه

مشخص کنند .یک تحقیق جدیدتر که جذب ویتامین ب  12گیااهان از طریق خاک آغشببته بببه کببود حیببوانی را
اثبات کرده بود اهم در تشخیص این نکته ناتوان بود .اما در اهر صورت اثبات یا عببدم اثبببات آن ااهمیببتی نببدارد،

چون مقدار جذب شده از این روش آنقدر کم است که در تغذیه اثری ندارد.4
انساهن طوری تکامل یافته که به مقدار نسبتا ًا کمی ویتببامین ب  12نیبباز دارد .در بببدن مببا شببیوههای کمببابیش
یتوانیم مقدار زیادی از آن را در بدن ذخیره کنیم )گااهی
پیچیده برای بازیافت این ویتامین وجود دارد ،و حتی م ه

این مقدار برای مصرف سه سال انسان کافی است( .به اهمین دلیل خیلی از مدافعان رژیم وگن معتقدند کببه الزم
3

نیست نگران کمبود ویتامین ب  12در بدن باشیم ،مگر آنکه سالها با رژیم وگن تغذیه کرده باشیم ،و پببس از آن
لاهای خوراکی حاوی این ویتامین را مصرف کنیم .ما این ادعا را بببه چنببد
اهم کافی است که »اهر از گااهی« مکم ه

یکنیم.
دلیل رد م ه

اول آنکه در بدن اهمه انساهناها ذخیره ویتامین ب  12که برای سه سال کفایت کند ،وجود ندارد ،و ذخیره آن

به نوع تغذیه فرد در طول ساهلاهای قبلی بستگی دارد .تشکیل ذخیره قابل ملحظه ویتامین ب  12در بدن فقط با
مصرف چندین سال این ویتامین ،آن اهم در حجمی که از نیازاهای روزانه بیشتر باشد ،امکاهنپذیر اسببت .اگببر در

ساهلاهای پیش از وگن شدن بر اساس رژیم کمابیش گیااهی یا الکتو اوو تغذیه کردههاید )یعنی رژیم غبذایی شبما
نسبت به غذای متوسط جامعه امریکایی از مقدار کهمتری محصبوالت حیبوانی برخبوردار ببوده اسبت( ،ذخیبره

ویتامین ب  12بدن شما پایین است .در این صورت ذخیره موجببود در بببدهنتان را در طببی چنببد مبباه از دسببت

خوااهید داد .بههعلوه این ذخیره باعث پیشگیری از عوارض ناشی از کمبود نسبی ویتببامین ب  12در بببدن شببما

یپردازیم.
نخوااهد شد .در ادامه به این موضوع م ه

کمبود ویتامین ب 12
یرسد .به دنبببال آن
یآید که ذخیره این ویتامین در بدن به صفر م ه
کمبود شدید ویتامین ب  12زمانی پیش م ه
یرود .گببااهی فقببدان ویتببامین ب 12
یآید که با ویتامین ب  12درمببانی از بیببن م ه
کهمخونی مگالوبلستی پیش م ه
یتواند کببار ویتببامین
یماند .فولیک اسید م ه
یشود(» ،مخفی« م ه
توسط ویتامین فولیک اسید )که فوالت اهم نامیده م ه

ب  12را انجام بداهد .به این ترتیب حتی اگر دچار نقص ویتامین ب  12باشید ،اگر فوالت در رژیم غذایی شما
یشوید.
وجود داشته باشد ،به کهمخونی مبتل نم ه

یتوانببد از آسببیب نببورونی ناشببی از نقببص ویتببامین ب 12
اما این خبر خوبی نیست ،چون فولیک اسید نم ه

جلوگیری کند .اگر دریافت ویتامین ب  12پایین ،و دریافت فولیک اسید باال باشد ،کمبود ویتببامین ب  12را تببا
ناها
زمانی که نتایچ حاصل از آن به مرحله پیشرفتههتری برسد ،متوجه نخوااهید شد .این مسأله خصوصاا ً برای وگ ه

گسبز ،مرکبات و لوبیااها باالست ،5ااهمیت زیادی دارد.
یشان از گیااهان بر ه
که میزان فولیک اسید دریافت ه

تاها و پااها آشکار
آسیب نورونی ناشی از کمبود ویتامین ب  12معموا ًال با احساس سوزش و خارش در دس ه

یشود .این مشکلت بیشتر قابل مداوا اهستند ،اما آسیب وارده آمببده
کتری ختم م ه
یشود و به نشانههاهای خطرنا ه
م ه
4

یشود که مادرشببان در دوران
یمانند .این مشکل بیشتر در کودکانی دیده م ه
به نوروهناها معموا ًال تا آخر عمر باقی م ه
بارداری ویتامین ب  12کافی مصرف نکردههاند.
کهمخونی و مشکلت نببورونی مرتبببط بببا نقببص ویتببامین ب  12کمببابیش مشخصببند .امببا شببکل دیگببر و
»ملیهمتری« از این کمبود وجود دارد که نشانههاهای آشکاری ندارد .این کمبود در مدت زمان طوالنی )معموا ًال در

یشود از وجود آن ببباخبر شببد .بببا پببایین
شاهای پزشکی م ه
یزند ،و تنها با انجام آزمای ه
چند داهه( به بدن آسیب م ه
یتوانببد
یرود .اهوموسیسببتین م ه
آمدن میزان ویتامین ب  12در خون ،مقدار آمینواسیدی به نام اهوموسیستین iباال م ه
گاهای خونی و بافت اهای عصبی آسیب برساند ،و خیلی از تحقیقات رابطه میان اهوموسیستین و خطر ابتل
به ر ه

یتوانببد بببه
گاهای زودرس را اثبات کردههاند .6میزان باالی اهوموسیستین حببتی م ه
یاهای قلبی ،سکته و مر ه
به بیمار ه

آلزایمر 7و نقص مجرای عصبی در جنین در حال رشد بیانجامد.
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ناها و گیااهخوارانی که از مقدار متناسب ویتببامین
تحقیقات نشان دادههاند که میزان اهوموسیستین در خون وگ ه

لاهببای حبباوی ویتببامین ب  12اسببتفاده
ب  12استفاده کردههاند ،عادی است ،اما آن دسته از این افراد که از مکم ه
یداهنببد
نکردههاند ،میزان باالیی از اهوموسیستین در خوهنشببان موجببود اسببت .9ایببن یافتههاهببا بببه خببوبی نشببان م ه

یکنند که حاهلشان خببوب اسببت(
یکنند )و با این وجود اصرار م ه
لاهای خوراکی استفاده نم ه
ناهایی که از مکم ه
وگ ه

ممکن است با گذشت زمان سلمت خود را به خطر بیندازند) .فوالت و ویتببامین ب  6اهببم بببر میببزان ویتببامین
یکنند(.
ناها مقدار فراوانی از این مواد را مصرف م ه
یگذارند ،اما بیشتر وگ ه
اهوموسیستین تأثیر م ه

ناها است ،اما این مسأله به آسانی قابل حل اسببت
شاید فکر کنید که ویتامین ب  12مشکل بزرگی برای وگ ه

یاهای پزشکی توجه نکببرده و ویتببامین ب
ناها به رااهنمای ه
و جای نگرانی ندارد .تنها زمانی باید نگران بود که وگ ه
لاها و مواد غذایی غنی شده مخالف باشند.
 12مصرف نکنند ،یا با خوردن مکم ه
ناها در مورد ویتامین ب  12از امتیازاتی اهم برخوردارند.بدن افراد با افزایش سن ،فارغ از
ما معتقدیم که وگ ه
اهر نوع رژیم غذایی که داشته باشند ،توانایی خود برای جذب ویتامین ب  12که به طور طبیعی در غذااها وجود

یداهد .10ویتامین ب  12موجود در غذااهای حیوانی در پروتئین آنهاست ،و کااهش اسید معببده
دارد را از دست م ه
تتر شببود .امببا چببون در
یشود که آزادسازی ویتببامین ب  12و جببذب آن در بببدن سببخ ه
در افراد مسن باعث م ه

لاهای خوراکی و غذااهای غنی شده در پروتئین نیست ،حتی بدن
غذااهای گیااهی ویتامین ب  12موجود در مکم ه

یتواند به آسانی آن را جذب کند .به اهمین دلیل  FNBببه تمببام افبراد بباالی  50سبال توصببیه
افراد مسن اهم م ه
ihomocysteine
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لاها و غببذااهای
یکند که حداقل نیمی از  RDAتوصیه شده برای ویتامین ب  12خود را از طریق مصرف مکم ه
م ه
ناهببایی کببه بببر طبببق دسببتورات
یدانند ،اما در واقع وگ ه
غنی شده تأمین کنند .خیلی از افراد مسن این نکته را نم ه

لاهببا یببا غببذااهای غنببی شببده اسببتفاده
یکنند ،به شکل خودکار از ویتامین ب  12موجببود در مکم ه
غذایی عمل م ه
یکنند.
م ه

لها یا آزمایش خون؟
استفاده از مکم ه
یشود که اهر از گااهی میزان ویتببامین
لاهای خوراکی تردید دارند توصیه م ه
به کسانی که برای استفاده از مکم ه

یشببود دسببت روی دسببت بگذاریببد تببا
ب  12بدهنشان را آزمایش کنند .اما این کار اهیچ سودی ندارد .چون نم ه

مقدار این ویتامین در بدهنتان کااهش پیدا کند .بههعلوه در زمان نرمال بودن میزان آن اهببم الزم اسببت اسببتفاده از
لاهای خوراکی وجود
لاها را شروع کنید تا مقدار آن نرمال بماند .در واقع اهیچ دلیلی برای منع مصرف مکم ه
مکم ه

یتوانید میزان ویتامین ب  12بدهنتان را آزمایش کنید ،اما نتیجه
ندارد ،آنها ارزان و مطمئن اهستند .اگر بخوااهید م ه

لاها و غذااهای غنی شده با ویتببامین ب  12در
اهر چه باشد ،باز اهم باید از توصیههاهایی که در مورد مصرف مکم ه
اینجا آوردههایم ،پیروی کنید.

تأمین نیاز ویتامین ب 12
لاهببای
لاهای ویتامین ب  12وجود دارد که باید بببه خبباطر بسببپارید .اول ،مکم ه
چند نکته مهم در مورد مکم ه

خوراکی ویتامین ب  12باید جویدنی یا زیرزبانی )قابل حل شدن در زیر زبببان( باشببند ،زیببرا تحقیقببات نشببان
صاهای ویتامین ب  12بلعیدنی را جذب کند.
یتواند قر ه
دادههاند بدن بعضی افراد نم ه
اهمچنین بدن ما عادت دارد که در طول روز مقداری ویتامین ب  12از منببابع مختلببف دریببافت کنببد ،و بببه
یکنببد .پببس
یشود ،تنها بخش کوچکی از کل آن را جذب م ه
اهمین دلیل زمانی که با دوز باالی این ماده روبرو م ه

اگر مصرف ویتامین ب  12شما نامنظم و گاه و بیگاه است ،بهتر است مقدار زیادی از آن را مصرف کنید تا بدن

میزان الزم را جذب کند RDA .الزم ویتامین ب  12برای افراد بزرگسال تنها  2.4میکروگرم است .اما اگر نیبباز
یکنید ،الزم است که حدود  25تا  100میکروگرم مصببرف
لاهای خوراکی تأمین م ه
روزانه خود را با مصرف مکم ه

کنید .و اگر مصرف شما دو تا سه بار در اهفته است ،باید در اهر دفعه  1000میکروگرم مصرف کنید.
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یکنیم کببه بببرای
اگر مدت زیادی است که به شکل مرتب ویتامین ب  12مصرف نکردههاید ،به شما توصیه م ه
دو اهفته اهر روز  2000میکروگرم ویتامین ب  12مصرف کنید و پس از آن مصرف مداوم ویتامین را طبق برنامه
زیر شروع کنید.

برای دریافت ویتامین ب  12کافی در یک رژیم وگن ،یکی از این دستورات را رعایت کنید:
•

یشده ،اهر واحد حاوی  1.5تببا  2.5میکروگببرم ویتببامین ب 12
در اهر روز دو واحد از غذااهای غن ه

•

در روز یک مکمل خوراکی حاوی حببداقل  25میکروگببرم ) 25تببا  100میکروگببرم بببازه مناسببب

استفاده کنید.

است( ویتامین ب  12مصرف کنید.
•

سه بار در اهفته از یک مکمل خوراکی حاوی  1000میکروگرم ویتامین ب  12استفاده کنید.

یدشده
دریافت ویتامین ب  12از غذاهای غن ه
یتواننببد منبببع مطمئنببی بببرای ایببن
غذااهای گیااهی فقط در صورتی که با ویتامین ب  12غنی شببوند ،م ه

باهای غذااها ،ارزش روزانه ویتامین ب  12برابر با  6میکروگرم است .پس اگر غببذایی
ویتامین باشند .در برچس ه
بر طبق اطلعات روی برچسب آن حاوی  25درصد از ارزش روزانه باشد ،ببه ایبن معناسببت کبه محتبوی 1.5

میکروگرم ویتامین ب  12است.

یکنند .طعم مخمری-پنیببری آن بببا ترکیببب لوبیببا و غببذااهای
ناها از مخمر مغذی استفاده م ه
خیلی از وگ ه

پکورن پاشید .اما مخمر مغذی
یشود آن را روی پا ه
یشود ،و م ه
درست شده از دانههاهای نشاستههای خیلی خوب م ه

در طی محیطی حاوی مواد مغذی کشت شده است ،و فقط حاوی اهمان مببواد مغببذی اسببت کببه در آن محیببط

یتواند منبببع خببوبی بببرای ویتببامین ب 12
کشت وجود داشتههاند .پس نباید فکر کنید که اهر نوع مخمر مغذی م ه
یشود به محصولی با برند  Red Starاشاره کرد که
باشد .از میان مخمراهای مغذی مخصوص گیاههخواران م ه

معموا ًال در فروشگاههاهای مواد غذایی در دسترس است .مخمببر مغببدی ببا مخمببر آبجببو فبرق دارد ،دومببی یببک

یرود و منبببع خببوبی بببرای دریببافت ویتببامین ب  12نیسببت.
محصول جانبی است که در آبجوسازی به کببار م ه

یرود ،متفاوتند.
درنهایت اهر دوی آنها با خمیرمایه که در ناهنپزی به کار م ه
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یدشده وگن
میزان ویتامین ب  12موجود در غذاهای غن ه
غذا

میزان ویتامین ب  -12میکروگرم

مخمر مغذی مخصوص گیااهخواران ،یک قاشق غذاخوری

4.0

شبههگوشت مخصوص گیااهخواران ،غنی شده

3.0-1.0
کاهای مختلف محصول تفاوت دارد(
)مقدارآن در مار ه

شیر سویا ،غنی شده ،یک پیمانه

2.9-1.2
کاهای مختلف محصول تفاوت دارد(
)مقدارآن در مار ه

پروتئین بار ،غنی شده

2.0-1.0
کاهای مختلف محصول تفاوت دارد(
)مقدارآن در مار ه

،

0.9

عصاره مخمر  Marmiteیک قاشق چایخوری
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حقایقی در مورد ویتامین ب 12
•

لاهای خوراکی منشأ حیوانی ندارد و توسط کشت باکتریببایی تولیببد
ویتامین ب  12موجود در مکم ه
یشود.
م ه

•

صاهای ویتامین ب  12باید جویده یا زیر زبان گذاشته شوند.
قر ه

•

لاهببای حبباوی ویتببامین
کاهای دریایی )مثل آلگی ،نوری ،اسپیرولینا( ،مخمر آبجو ،تمپه یا مکم ه
جلب ه
یکنند ،حاوی ویتامین ب  12نیستند ،یا
»زنده« که از گیااهان برای به دست آوردن ویتامین استفاده م ه

ویتامین موجود در آنها از نوع مشابه غیرفعال است.
•

آب باران یا سبزیجات ارگانیک شسته نشده منبع خوبی برای ویتامین ب  12نیستند.

•

یکنید ،بهتر است حببداقل دو منبببع
یشده استفاده م ه
اگر برای دریافت ویتامین ب  12از غذااهای غن ه
جداگانه این غذااها را مصرف کنید ،زیرا ممکن اسببت ویتببامین ب  12موجببود در گرواهببی از ایببن
غذااها تخریب شده باشد .فقط به یک نوع غذای غنی شده بسنده نکنید.

•

یتوانند ویتببامین ب  12را جببذب کننببد .ایببن اختلل کببم خببونی
حدود  2درصد از افراد مسن نم ه
پرنیسیوز iنام دارد .وگن بودن اهیچ ارتببباطی بببا ایببن مشبکل نبدارد ،و اگببر شببما ببه طبور مرتببب

یکنید و اهنوز مشکوک به داشتن نشانههاهای کمبود این ویتببامین
لاهای ویتامین ب  12مصرف م ه
مکم ه
مثل خستگی مفرط یا اختلالت دستگاه عصبی اهستید ،بهتر است میزان ویتببامین ب  12بببدن شببما

یکنند.
آزمایش شود .کهمخونی پرنیسیوز را با تزریق ویتامین ب  12درمان م ه

آیا رژیم وگن طبیعی است؟
بیایید دیگر این تردید ذاهنی را که مثل وجود یک گوریل  180کیلویی در یک اتاق ]آشببکار و غیرقابببل
ناهببا بایببد
یشببود و وگ ه
انکار[ است پنهان نکنیم و بپرسیم حاال که ویتامین ب  12در غببذااهای گیببااهی یببافت نم ه
یآید؟
مکمل مصرف کنند ،آیا رژیم وگن رژیمی غیرطبیعی به حساب نم ه

iPernicious anemia
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یکنند کببه مببا انسبباهناها از اهمببان
ناها برای قانع کردن خودشان و دیگران اینطور استدالل م ه
خیلی از وگ ه
لاهای ب  12استفاده کنیم به ایببن دلیببل اسببت کببه
زمان تکامل موجوداتی وگن بودههایم ،و اگر االن باید از مکم ه
یکننببد انسببان در
خیلی از محیط زیست طبیعی خود دور افتادههایم .اما شوااهد زیادی وجود دارنببد کببه اثبببات م ه

تخوار بوده است .اگرچه میزان ویتامین ب  12ما زیاد نیست ،اما باز اهم با مصببرف گیااهببان
ابتدای تکامل گوش ه
یشود مقدار مورد نیاز بدن را به دست آورد .این امر خصوصا ًا در مورد زنان باردار که بایببد تمببام
شسته نشده نم ه

کشان را با مصرف مقدار کافی ویتامین ب  12تأمین کنند ،صادق است.
نیازاهای بدن خود و کود ه
یتوانببد کمبببود ویتببامین ب  12را
حتی افزودن مقدار کمی فراوردههاهای حیوانی به رژیم غذایی اهببم نم ه
ناهایی
جبران کند .حداقل یک آزمایش نشان داده است که بعضی از گیااهخواران الکتواوو اهم وضعیتی مشابه وگ ه

لاهای ویتامین ب  12استفاده نکردههاند .11وقتی مصرف مقدار کم محصوالت حیوانی اهببم نمببی
دارند که از مکم ه
تواند وضعیت ویتامین ب  12در بدن را بهبود ببخشد ،پس بعید است مصرف ناخواسته ویتامین ب  12موجببود
در محصوالت گیااهی شسته نشده در دوارن پیش از ابداع مکمل اهای غذایی برای حفظ سلمت مردم کافی بوده

باشد.
یکنبد ،دربباره
نشناسببی کبه وبسبایت  PaleoVeganologyرا اداره م ه
رابرت میسن ،دانشجوی دیری ه
ناها چه تعبیری از وضعیت انسببان غارنشببین داشببته باشببند.
ینویسد» :بستگی دارد وگ ه
تکامل رژیم غذایی بشر م ه

یاها تمایل دارند سادههلوحی پیشه کنند و آنقدر با شوااهد ور بروند تا دست آخر »اثبات« کنند که انساهناها بببه
خیل ه
یشببان( بدشببان
شکل طبیعی وگن بودههاند .اما این دامی بیش نیسببت و حیواهنخواراهببا )خصوصبا ًا از نببوع باستان ه
یخورده
یآید که ما به این دام بیفتیم .شوااهد به نفع ما نیست .اهیچ شکی در این نیست که نوع بشر گوشت م ه
نم ه
نطور اهم بماند .وگنیسم
است ....دغدغههاهای وگنیسم اهمیشه در درجه نخست از جنس اخلقی بوده و باید اهمی ه

بر اساس نگرانی نسبت به آینده بنا شده است ،نه دلبستگی به گذشته«.12

ینویسد »اگر انگیزه شما برای درپیش گرفتن این رژیببم
تام بیلینگز مدیر سایت  Beyond Vegاهم م ه

غذایی اخلقی و روحانی است ،بگذارید علوه بر مهر به حیوانات ،صداقت اهم سهمی در رویکرد شببما داشببته
باشد .برمل کردن افسانههاهای موجود درمورد طبیعی بودن این رژیم غذایی اشکالی ندارد؛ اهمچنین شما با به دور

افکن افسانههاها وجداهنتان را سبک خوااهید کرد«.
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ما اهم معتقدیم که تاریخی بودن یا نبودن شیوه تغذیه وگن ااهمیتی ندارد .در اهببر صببورت امببروزه چببه
یتواند ادعا کند که روش تغذیههاش طبیعی است؟ فرض اینکبه یبک رژیبم غبذایی طببیعی پیشباتاریخی
کسی م ه

وجود داشته که به درد بشر امروزی اهم می خورد ،در بهترین حالت یک فرض بسیار مشکوک است.

یکنند.
یشان فرق م ه
یشوند ،با انواع پیشاتاریخ ه
تاهای امروزی که در بازار یافت م ه
غذااهای گیااهی و گوش ه

یخوریم که در گذشته وجود نداشتههاند ،یا داهماها را بببا
امروزه ما گونه اهایی از گیااهان اصل ح شده و دورگه را م ه
ناهببا و مببواد
یکنیم .بههعلوه اکثر منابع غذایی در امریکببا بببا ویتامی ه
گیااهانی که غذای طبیعی آنها نیست ،تغذیه م ه

یکنند تا حد ممکن غببذااهای »طبببیعی« مصببرف کننببد اهببم
معدنی غنی شدههاند .حتی افراد بزرگسالی که سعی م ه
یکنند .احتمال اینکه کسی بتواند امروزه ببه شببکل طبببیعی تغببذیه
یشده استفاده م ه
بههاندازه کودکان از غذااهای غن ه

کند نزدیک به صفر است.

یتواند تأثیر بزرگی بر سلمت شما به
لاهای ویتامین ب  12کار کوچکی است که م ه
مصرف روزانه مکم ه

عنوان یک وگن بگذارد .با توجه به دانستههاهای فعلی ما در مورد نیاز به ویتامین ب  12و منابع آن ،چون و چببرا
یشببده بببا ایببن ویتببامین جزئببی
لاهای ویتامین ب  12یا غببذااهای غن ه
لاها ضرورتی ندارد .مکم ه
در مورد این مکم ه
ضروری از یک رژیم غذایی مسئوالنه وگن در تمام ردههاهای سنی است.
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