فصل ۴

کلسیم ،ویتاتمین دی و سلتمت استخوان
کلسیم
در بیشتر تاریخ بشر ،انساهنها کلسیم متتورد نیتتاز ختتود را از گیاهتتان ،خصوصت ًا گیاهتتان ستتبزبرگ اولیتته تتتأمین

یکردند .محصول ت لبنی حدود  ۱۰هزار سال پیش به رژیم غذایی انساهن اضافه شتتد ،و تنهتتا در برختتی نقتتاط
م ه
یکردند .در رژیم انساهنهای اولیه سبزیجا ت سرشار از کلسیم سهم عمدههای داشتتتند ،بتته
جهان از آن استفاده م ه

یزنند که افراد در آن زمان روزانه حتتدود 3۰۰۰
سهای متخصص تغذیه حدس م ه
همین دلیل بعضی از انساهنشنا ه
یکردند که حدود ستته برابتتر میزانتتی استتت کتته امتتروز توصتتیه
میلیگرم کلسیم از این غذاهای گیاهی دریافت م ه

یشود . 1سبزیجا ت پرورشی که امروزه در دسترس گیاهخواران است ،نسبت به سبزیجا ت وحشی که نیاکان متتا
م ه

یتوانند نقش زیادی در تأمین کلیسم بدن داشتتته
در اختیار داشتند ،کلسیم کمتری دارند ،با این وجود هنوز هم م ه

یشده هم بههدست بیاورند.
یتوانند این کلسیم را از مصرف گیاهان دولپههای و غذاهای غن ه
نها م ه
باشند .وگ ه

یتوانند کلیسم کافی برای بدن را فراهم کنند .ایتتن ممکتتن
تردیدی در این نیست که رژیهمهای گیاهی م ه

نها انجام شده مشخص شتتده کتته میتتزان دریتتافت
است ،اما همیشه چنین نمی شود .در تحقیقاتی که روی وگ ه
نتر بوده است .2باید در جستجوی پاسخی برای پرستتش در متتورد نیتتاز
کلسیم بدن آنها از حد توصیه شده پایی ه
نها به کلسیم کمتر است؟ خواهید دید که یافتن پاسخ این سوال چندان
گیاهخواران به کلسیم باشیم ،آیا نیاز وگ ه

هم آسان نیست.
1

کلسیم و استخواهناها
یرسند ،اما مدام در حال تغییرند .استخواهنبندی متتا بتته عنتتوان
هر چند استخواهنها سخت و بدون تغییر به نظر م ه
یکند و منبعی حاضر و آماده برای تأمین کلسیم ختتون استتت کتته بتته مصتترف آراهمستتازی
ذخیره کلسیم عمل م ه
یرسد .مقداری از این کلستتیم بتته طتتور
عضلنی ،انتقال پیام در سلوهلهای عصبی و خیلی از کارکردهای دیگر م ه
یشود ،و باید از راه تغذیه جایگزین شود .در نتیجه استخواهنها دائم در حال تغییرند،
مرتب از طریق ادرار دفع م ه

یشتتوند.
برای بال بردن سطح کلسیم خون تحلیل می روند ،و سپس با دریافت کلستتیم جدیتتد از نتتو تشتتکیل م ه
دریافت میزان کافی کلسیم برای سلمت استخوان مهم است ،امتتا کاستتتن از مقتتدار کلستتیمی کتته از ادرار دفتتع

یشود نیز اهمیت دارد.
م ه

یشوند .انسان در اواخر دهه
نتر و متراکهمتر م ه
یکنند ،بلندتر ،سنگی ه
استخواهنها در سه دهه اول زندگی رشد م ه

ییابد و استخواهنبندی به بیشترین حد
بیست یا اوایل دهه سی زندگی خود ،بالترین حجم تراکم استخوانی را م ه

یرسد .شواهدی به دست آمده است که بالترین حجم تراکم استتتخوان ،iتعییتتن کننتتده ستتلمت
تراکم و وزن م ه
استخوان است و نشانگر میزان خطر ابتل به پوکی استخوان در ساهلهای بعدتر است.

یدهتتد و کتتاهش حجتتم
با شروع چهل و پنج سالگی یا همیتتن حتتدود ستتنی ،تغییتتری در متابولیستتم رخ م ه

یشود .تل ش برای کند کردن دفع کلسیم از بدن ،و فراهم کتتردن کلستتیم کتتافی بتترای قتتوی
استخوانی شروع م ه
نگهداشتن استخواهنها برای پیشگیری از پوکی استخوان ضروری است ،خصوص ًا برای زنان که بعتتد از یائستتگی

یشان با سرعت بیشتری تحلیل می رود.
استخواهنها ه

سلمت استخوان به برآیند مجموعههای از عوامل موثر در جذب کلستتیم ،و همچنیتتن دفتتع کلستتیم از بتتدن

بستگی دارد .رژیم غذایی ،سبک زندگی و ژنتیک همگی در تعادل کلسیم در بتتدن نقتتش دارنتتد .کشتتف اینکتته

یگذارند و در نیاز بدن به کلسیم نقش دارند ،یکی از موضتتوعا ت متتورد بحتتث
چگونه این عوامل بر هم تأثیر م ه
نها مهم باشد.
یتواند برای وگ ه
میان محققان بوده است ،و م ه

رابطه تمیان دریافت کلسیم با سلتمت استخوان
Peak bone mass
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i

یانجامتتد .کمبتتود
یهای جتتدی نم ه
فرق کلسیم با مواد مغذی دیگر اینست که کمبود آن به طور مستقیم به بیمار ه
یشود .اما کمبود کلسیم چنین نیست ،چون میزان آن در خون توسط خود بدن
بیشتر مواد مغذی باعث بیماری م ه

یتواند مرگبار باشد ،به همین دلیل بدن به
یشود .حتی یک تغییر ناچیز در میزان کلسیم خون هم م ه
دائم ًا کنترل م ه

یکند ،و برای جلتتوگیری از دفتتع کلستتیم ،عملکتترد
طور مرتب از ذخیره کلسیم موجود در استخواهنها استفاده م ه

یتوانید با اندازههگیری میزان کلسیم خون از مقدار کافی این ماده در بتتدن ختتود
یکند .شما نم ه
کلیههها را کنترل م ه

مطمئن شوید ،چون میزان آن در خون همیشه یکسان است .اما رژیم غذایی فقیر از نظر کلستتیم اگرچتته بتتاعث
یتواند خطر ابتل به پوکی استخوان در ساهلهای بعد زندگی را بال ببرد.
یشود ،م ه
بیمار شدن شما نم ه

یای است که به دلیل از دست رفتن بافت استخوانی )حدود  3۰تا  4۰درصتتد( ایجتتاد
پوکی استخوان بیمار ه

یانجامد .حدود  ۱۰میلیون نفر از جمعیت امریکتتا بتته ایتتن مشتتکل
یشود و به ضعیف و زمینگیر شدن بیمار م ه
م ه
دچارند و هشتاد درصد مبتلیان به پوکی استخوان ،زنان هستند.

یکنند ،هم میتتزان تراکتتم و هتتم
زمانی که دانشمندان تغذیه رابطه میان رژیم با سلمت استخوان را بررسی م ه
یگیرند .اما یافتههها در این مورد به هیچ وجه روشتتن نیستتتند .میتتزان نیتتاز
مقدار شکستگی استخوان را در نظر م ه
ثهتتای
یشتتود ،بتتاعث بح ه
انسان به کلسیم و حد استانداردی که تخطی از آن باعث آسیب رسیدن به استخوان م ه

جدی شدههاند .خیلی از مطالعا ت اپیدمولوژی موفق نشدههاند رابطه میتتان دریتتافت کلستتیم زیتتاد و پیشتتگیری از

ییابیم که کلسیم و ویتتتامین دی در
شکستگی استخوان را اثبا ت کنند . 43تنها با بررسی میانگین این تحقیقا ت درم ه
کنار هم در حفاظت از استخواهنها نقش دارند.5

شاهای بدون جواب
پروتئین و کلسیم :تمنشأ پرس ه
چند دهه پیش ،تحقیقاتی که در مورد سلمت استخوان میتتان جمعیتتت کشتتورهای مختلتتف انجتتام شتتده بتتود،
الگوهای جالبی را نشان داد .بالترین میزان شکستگی لگن )که معمو ًل بتته عنتتوان شتتاخص ستتلمت استتتخوان

مطرح می شود( در کشورهایی مشاهده شد که در آن مصرف پروتئین حیوانی زیاد بود ،هتتر چنتتد کتته مصتترف
کلسیم هم در آنجا زیاد بود . 6یافتههها به این نتیجه اشاره داشت که مصرف زیاد پروتئین ،حتی از کمبتتود کلستتیم
یشود توضیحا ت زیستی هم ارائه کرد.
هم برای استخواهنها زیاهنبارتر است .البته برای اثبا ت این نکته م ه

یشتتود ،حتتالتی کتته بتتر اثتتر آن بتتدن زنجیتترههای از
دریافت میزان زیاد پروتئین باعث اسیدی شدن ختتون م ه

یکند .آزاد کردن کلسیم موجود در استخواهنها بخشتتی
شها را برای بازگرداندن خون به  pHخنثی آغاز م ه
واکن ه
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نهای
یرود .پروتئی ه
یتر شود ،میزان دفع کلیسم از استخواهنها هم بالتر م ه
از این فرایند است .هرچقدر خون اسید ه
یکننتتد.
موجود در گوشت ،و پس از آن پروتئین دانهههای نشاستههای و لبنیا ت بیشتتترین میتتزان استتید را تولیتتد م ه

رژیهمهای غذایی سرشار از میوههها و سبزیجا ت برخلف آنها ،کمترین میزان اسید را تولید می کنند.

یکننتتد بتترای جتتایگزین
یرسد که بگوییم افرادی که از پروتئین حیتتوانی تغتتذیه م ه
در نتیجه منطقی به نظر م ه

نها کتته رژیتتم
یشان دفع شده ،به کلسیم بیشتری نیاز دارند .برعکس آن ،آیا وگ ه
کردن کلسیمی که از استخواهنها ه
یرسد ،هتتتر
یشان فاقد پروتئین حیوانی است ،نیازشان به کلسیم هم کمتر است؟ این نتیجه منطقی به نظر م ه
غذای ه

چند که قضیه به این سادگی نیست.

یشوند ،فایده چندانی ندارند.
اول اینکه نتیجه تحقیقاتی که در مقایسه جمعیت کشورهای مختلف انجام م ه

یدانیم که شواهد
یگیرند که در فصل اول بررسی کردیم ،و م ه
این تحقیقا ت در ردیف مطالعا ت اکولوژیک قرار م ه
 تهای فرهنگی و ژنتیک متنوع و فراوانی میان
بدست آمده از آنها شواهد ضعیفی محسوب می شوند .تفاو ه

یتوانیم میان آنها مقایسه مستقیمی از
جمعیت آسیایی ،افریقایی و هند و اروپایی وجود دارد ،به همین دلیل نم ه

یهای ژنتیک
یها بر اساس ویژگ ه
ل افریقای ه
جهت میزان دریافت پروتئین و سلمت استخوانی انجام دهیم .مث  ً

یها باعث
یتر و سالهمتری دارند 7و تغییرا ت ژنتیکی مختصری در شکل لگن آسیای ه
خود ،عمدت ًا استخواهنهای قو ه
یهای استخوانی مقاوهمتر باشند.8
شده است که آنها در برابر شکستگ ه
یخورند
یها متعادهلتر حرکت می کنند ،پس کمتر زمین م ه
 تهای فرهنگی هم در این بین نقش دارند .آسیای ه
تفاو ه
یروند،
نتر از خانه بیرون نم ه
گها ،افراد مس ه
و درصد شکستگی استخوان در آنها کمتر است .در بعضی از فرهن ه

یخورند .در واقع
مگر اینکه یکی از اعضای جوان خانواده آنها را همراهی کند .به همین دلیل کمتر زمین م ه

یها برابرند.9
یشوند ،اما در مورد سلمت ستون مهرههها با غرب ه
یها در مقایسه کمتر دچار شکستگی لگن م ه
آسیای ه
یکند ،اما
یشان عاملی وجود دارد که از آنها در برابر شکستگی لگن محافظت م ه
ک زندگ ه
یعنی در ژن آنها یا سب ه
شهای استخواهنبندی تأثیری ندارد .اگر این عامل حفاظتی ناشی از رژیم غذایی آنها بود،
در مورد سایر بخ ه

یشد.
یبایست در تمام استخواهنهای بدن مشاهده م ه
م ه

 تهای فرهنگی و ژنتتتیکی
در نتیجه این مطالعا ت بینافرهنگی بیش از آنکه در مورد رژیم غذایی باشند ،تفاو ه

نهتتای غربتتی
یتواند فایده چندانی برای تعیین میزان کلسیم مورد نیتتاز وگ ه
یکنند؛ و این مقایسههها نم ه
را آشکار م ه
داشته باشد.
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بهتر است به سراغ تحقیقا ت بالینی برویم که در آنها تأثیرا ت پروتئینی به طور مستتتقیم مشتتاهده و ستتنجش
یشوند .یافتهههای به دست آمده از تحقیقا ت بالینی به نتایج زیر رسیدههاند:
م ه
•

نهای حیوانی )یعنی فقط غذاهای حاوی پروتئین حیوانی( به شکل مستقیم باعث
مصرف صرف پروتئی ه
یشود .اما خوردن پروتئین همراه با غذاهای دیگر چنیتتن اثتتری نتتدارد .شتتاید دلیتتل آن
کاهش کلسیم م ه
یگیرد.10
وجود عوامل دیگری در غذاها ،مثل فسفر ،باشد که جلوی دفع کلسیم از ادرار را م ه

•

یشود ،میزان جذب کلسیم موجود در غذاها را هم بال
با وجود آنکه پروتئین باعث دفع کلسیم از بدن م ه

یکند این تأثیر مثبت بر جذب ،از تأثیر آن در دفع بیشتر استتت،
یبرد .شواهدی وجود دارد که اثبا ت م ه
م ه

یکند.11
و یا حداقل تأثیرا ت منفی ناشی از آن را جبران م ه
•

بعضی از تحقیقا ت نشان دادههاند که دریافت بیشتر پروتئین در واقع بتته داشتتتن استتتخواهنهای ستتالهمتر

عتر شکستتتگی
یتواند باعث درمان سری ه
یکند ،به این ترتیب که ذخیره پروتئین موجود در بدن م ه
کمک م ه
لگن شود.
یدهند که تأثیر پروتئین بر سلمت استخواهنها به میزان کلسیم در رژیتتم غتتذایی بستتتگی
این شواهد نشان م ه
یکنند ،مفید است .علوه بر تأثیر مثبت پروتئین در
دارد .یعنی پروتئین برای افرادی که کلسیم بیشتری مصرف م ه

یشتتوند کتته ختتود یکتتی از عوامتتل
جذب کلسیم ،رژیهمهای سرشار از پروتئین باعث افزایش حجم ماهیچههها م ه
یشود که تشکیل استتتخواهنها
مرتبط با سلمت استخواهنهاست .پروتئین همچنین باعث افزایش میزان ترکیباتی م ه

یکنند.1312
عتر م ه
را سری ه

شواهد حاکی از آنند که ممکن است درجه تأثیر پروتئین بر سلمت استتتخواهنها بتته مقتتدار کلستتیم در

یکننتتد ،فایتتده بیشتتتری
رژیم غذایی بستگی داشته باشد .یعنی پروتئین برای کسانی که کلسیم بیشتری مصرف م ه
دارد .علوه بر تأثیرا ت مثبت پروتئین در جذب کلسیم ،رژیهمهای غذایی سرشار از پروتئین باعث افزایش حجم

یشود.
یشوند و افزایش حجم ماهیچه هم یکی از عوامل موثر در حفظ سلمت استخوان محسوب م ه
ماهیچههها م ه
یبرد.14
بههعلوه پروتئین میزان ترکیباتی را که در فرایند استخواهنسازی نقش دارند ،بال م ه
حتم ًا از خواندن این مطالب گیج شدههاید ،بهتر است بدانید که شما تنها نیستید .داستان ارتباط میان پروتئیتتن
یتوانیم ادعا کنیتتم کتته
و کلسیم هنوز تا حدود زیادی نامشخص است .اما هنوز هم با استفاده از این دانستههها نم ه
نها به کلسیم کمتر از همههچیزخوارها است ،یا محدودیت مصرف پروتئین می تواند برای سلمت
میزان نیاز وگ ه
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استخواهنها مفید باشد .دانش مربوط به نقش کلسیم ،پروتئیتتن و ستتلمت استتتخواهنها خیلتتی پیچیتتده استتت ،و
ضتر از آنند که بشود از آنها نتیجههای به دست آورد.
تحقیقا ت انجام شده هم متناق ه

ماهای وگن و سلتمت استخوان
رژی ه
یکنند کتته افتترادی کتته از رژیهمهتتای
نها ادعا م ه
بها و منابع آنلین مورد استفاده وگ ه
متأسفانه تعداد زیادی از کتا ه
نهتتا تمتتام شتتده
گیاهی استفاده می کنند نیاز کمتری به کلسیم دارند؛ و ممکن است که این ادعاها به ضتترر وگ ه

نها در دست نیست ،و تنها چنتتد تحقیتتق
باشد .هنوز اطلعا ت چندانی در مورد وضعیت سلمت استخوانی وگ ه
یکننتتد .در چنتتد تحقیتتق ،وضتتعیت ستتلمت
نها کلستتیم کتتافی مصتترف نم ه
محدود اعلم کردههاند که برخی وگ ه

نها ،تنها به دلیل آنکه دریافت کلیسم کمتری دارند ،بدتر از همههچیزخواران اعلم شده است .تنهتتا
استخوانی وگ ه
نها بیشتر از غیر
قها به عامل خطر شکستگی استخوان توجه کرده ،و دریافته است که وگ ه
یک مورد از این تحقی ه

نها در معرض خطر شکستگی استخوان بوده اند ،البته زمانی که وگن ها کلسیم کافی مصرف کتترده انتتد ،در
وگ ه
وضعیتی مشابه با همههچیزخوارها قرار داشته اند.15
یگویند؟ با در نظر گرفتن تمام تناقضا ت در ایتتن
این تحقیقا ت چه چیزی در مورد نیاز به کلسیم به ما م ه
نها ،و همچنین محدود بتتودن ایتتن دادهههتتا ،متتی تتتوانیم نتتتیجه
تحقیقا ت و دادههها درباره سلمت استخوانی وگ ه

یشود نیاز دارند.
نها به همان میزان کلسیمی که برای کل افراد توصیه م ه
بگیریم که وگ ه

میزان کلسیم دریافتی روزانه توصیه شده برای مصرف جامعه غتترب از  7۰۰میلیگتترم در انگلستتتان تتتا

 ۱۰۰۰میلیگرم در ایال ت متحده امریکا متفاو ت است .توصیه ایال ت متحده از نتتوع  AIاستتت کتته در فصتتل ۱
یدهنتتد 7۰۰
توضیح دادیم که بر مبنای »حدس نزدیک به واقعیت« داده شده است .شواهدی داریم کتته نشتتان م ه
یکند ،اما ممکن است برای همه کافی نباشد .میزان نیاز بتته کلستتیم در بیتتن
میلیگرم نیاز بیشتر افراد را برطرف م ه

یشتتود میتتزان جتتذب آن در بتتدن
 تهای ژنتیکی است که باعث م ه
انسان ها متفاو ت است ،و دلیل عمده آن تفاو ه

نتر است.
افراد متفاو ت باشد .مصرف  ۱۰۰۰میلیگرم در روز که در ایال ت متحده امریکا مرسوم است ،مطمئ ه

کلسیم بدون خوردن شیر؟
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در جامعههای که همیشه شیر منبع کلسیم معرفی شده است ،دریتتافت کلستتیم از گیاهتتان کمتتی عجیتتب بتته نظتتر
یرسد .اما تحقیقا ت نشان داده است که حتی همههچیزخوارها هم حدود  4۰درصد از کلسیم مورد نیاز بدهنشان
م ه

یکنند .و این واقعا تعجب آور نیست .بالخره همههچیزخوارها هم بروکلتتی ،لوبیتتای پختتته،
را از گیاهان تأمین م ه

یکنند.
حمص و سایر غذاهای گیاهی سرشار از کلسیم را مصرف م ه
صاحبان صنایع شیر و لبنیا ت توانستههاند مصرف هکنندگان خود را قانع کنند که شیر و سایر فراوردهههتتای
یاند ،اما در بسیاری نقاط دنیا بتتدن بزرگستتالن قتتابلیت هضتتم شتتیر را
لبنی برای یک رژیم سالم غذایی ضرور ه

تهای جهان باعث شده است که بدن افراد بعد از آنکتته در کتتودکی از شتتیر
ندارد .تکامل طبیعی در بیشتر قسم ه

یدهنتتد کتته
گرفته شدند ،فاقد آنزیم مورد نیاز برای هضم شکر موجود در شیر )لکتوز( باشد .شتتواهد نشتتان م ه
حدود ده قرن پیش تغییراتی ژنتیکی در جمعیت اروپای غربی به وجود آمد ،و بدن آنها دوباره شروع بتته تولیتتد

این آنزیم کرد .به همین دلیل این افراد قادرند در زمان بزرگسالی هم شیر بنوشند.
یشناسیم .اما این نامگذاری حتتاکی از
در ایال ت متحده کمبود این آنزیم را با نام »عدم تحمل لکتوز« م ه
یشود شکلی از فقدان یا غیرعادی بتتودن دانستتت؛
نوعی تعصب و جانبداری غربی است ،چون این حالت را نم ه

یشود .پس اگر بیشتر متتردم
بلکه توقف تشرح این آنزیم مرحلههای از رشد عادی است که در بیشتر افراد دیده م ه
یتوانند همین کار را بکنند.
نها هم م ه
جهان ناچارند بدون استفاده از شیر نیاز خود به کلسیم را برطرف کنند ،وگ ه

یشده را در اختیار داریم ،چنین کاری بتته
و با توجه به اینکه ما اقسام متنوعی از غذاهای سرشار از پروتئین و غن ه
چوجه مشکل نیست.
هی ه

تاتمین کلسیم لمزم در رژیم وگن
یشتتود برابتتر
میزان مواد مغذی موجود در غذاها ،با میزانی که در نهایت از طریق روده جتتذب جریتتان ختتون م ه
یزیستی iیک ماده مغذی در یک غذای خاص بستگی به آمادگی آن ماده بتترای جتتذب و استتتفاده
نیست .فراهم ه
دارد ،که تحت تأثیر عوامل مختلفی است.

گسبز مثل اسفناج ،برگ چغندر ،برگ سالد سویسی و ریواس به شکل
تعداد محدودی از سبزیجا ت بر ه

یپوشتتاند و اجتتازه
یکننتتد .اگتتزال ت اطتتراف کلستتیم را م ه
طبیعی به ساخت ترکیباتی به نام گٌاگزال ت ها iiکمک م ه
تاها
 ،Biovailability iبه معنای میزان سرعت ورود دارو به دستگاه گردش خون یا باف ه
oxalate s

7

ii

یهایی با اگزال ت پایین ،مثل یِکیتتل ،کلهمبتترگ زبتتر،
یدهد که جذب بدن شود .اما میزان جذب کلسیم در سبز ه
نم ه
یرسد .16میزان جذب کلسیم در غذاهای تهیه شده از سویا مثل
بروکلی و برگ شلغم ،به حدود  5۰درصد هم م ه

توفو با کلسیم حفظ شده )توفویی که با کلسیم سولفا ت فرآوری شده است( و شیر سویای غنی شده حدود 25

تا  3۰درصد است که با شیر گاو برابر است .جذب کلسیم از دانهههای روغنتتی و گیاهتتان دولپههای تتتا حتتدودی
نتر و برابر  2۰درصد است.
پایی ه

توصیه مصرف روزانه  ۱۰۰۰میلیگرم کلسیم بر مبنای این فرض است که بیشتر افراد حدود  3۰درصتتتد

یکنند .اگر رژیم غذایی شما متنوع ،و شامل انتتواع مختلفتتی از
از کلسیم موجود در رژیم غذایی خود را جذب م ه
گسبز و محصول ت تهیه شده از سویا باشد ،لزم نیست به خاطر قتتابلیت پتتایین
منابع کلسیم مانند سبزیجا ت بر ه

یخورید ،نگران باشید.
جذب کلسیم در غذاهای دیگری که م ه

دریافت مقدار زیادی کلسیم با خوردن صرف غذاهای سرشار از این ماده ی معدنی هم امکان دارد ،اما

یخورند هم همین مشکل را دارند ،به همیتتن دلیتتل خیلتتی از
کمی دشوار است) .افرادی که محصول ت لبنی م ه
یکننتتد .علتتت آنکتته خیلتتی از محصتتول ت
ینوشند نیز کل کلسیم مورد نیازشان را دریتتافت نم ه
افرادی که شیر م ه

یشتتوند ،همیتتن استتت(.
ی م ه
نبارهتتا ،بتتا کلستتیم غن ه
غذایی فروشگاههها ،از کرهنفلکس گرفته تا آبمیوههها و پروتئی ه

یتواند دریافت کلسیم مورد نیتتاز بتتدن
استفاده از غذاهای غنی شده با کلسیم مثل آبمیوههها و شیرهای غیرلبنی م ه

در یک رژیم وگن را تأمین کند.

ل ستتبزیجا ت
یگذارد هم توجه کنیتتم .مث  ً
بهتر است به تأثیری که فرایند فرآوری بر محصول ت غذایی م ه

یشود.
گسبز منجمد بیشتر از شکل تازه آن کلسیم دارند ،به این دلیل که کلسیم آنها در زمان انجماد متمرکز م ه
بر ه

یکنند کتته
یکند .در حین تولید توفو به شیر سویا موادی اضافه م ه
مقدار کلسیم توفو هم در حین فرآوری تغییر م ه
یگویند( و ستتولفا ت کلستتیم ،متتوادی
یشود .کلرید منیزیوم )که در ژاپن به آن نیاگاری م ه
باعث دلمه بستن آن م ه

یروند .توفویی که در آن سولفا ت کلسیم بتته کتتار
هستند که معمو ًل برای این کار )و در ترکیب با هم( به کار م ه

نطور توفوی سفت معمو ًل کلسیم بیشتری از نوع نرم آن دارد .بتتا
رفته باشد ،منبعی عالی برای کلسیم است .همی ه
کها و انواع مختلف توفو
این حال بهتر است به برچسب روی بسته توفو توجه کنید ،چون مقدار کلسیم در مار ه

یکند.
فرق م ه

یشتتده
در جدول راهنمای غذایی وگن که در فصل  7آمده است ،مصرف روزانه  6تا  8واحد غذای غن ه

یتوانید این مقدار را با مصرف مقدار کمی از انواع متنوع غذاهای غنی شده با
با کلسیم را توصیه کردههایم .شما م ه
8

کلسیم ،یا مقدار زیادی از یک یا چند غذای محدود به دست بیاورید .هر واحد برابر با نیهمپیمانه شیر گیتتاهی یتتا
یشده ،نیهمپیمانه سبزیجا ت پخته سرشار از کلسیم ،نیهم پیمانه توفو یا تمپتته 2 ،قاشتتق غتتذاخوری کتتره
آبمیوه غن ه

بادام یا ارده ،یک چهارم پیمانه آجیل سویا یا یک چهارم پیمانه انجیر خشک است .جتتدول زیتتر مقتتدار کلستتیم

یدهد.
موجود در انواع متنوع غذاهای گیاهی را نشان م ه

تمقدار کلسیم تموجود در غذااهای گیااهی برحسب تمیلیگرم
تمقدار کلسیم به تمیلیگرم

غذا
حبوبات )نیم پیمانه پخته(
لوبیای سیاه

51

نخود

40

لوبیای درشت شمالی

60

لوبیا قرمز

25

سها
انواع عد ه

19

لوبیای لیما

16

لوبیا چشهمبلبلی

63

لوبیا چیتی

40

لوبیا پخته مخصوص گیاهخواران

43

توفو )نیم پیمانه(
توفوی سفت تهیه شده با کلسیم سولفا ت

300-150

توفوی سفت تهیه شده با کلسیم سولفا ت به علوه
نیاگاری )منیزیوم کلراید(
9

150-100

توفوی معمولی تهیه شده با کلسیم سولفا ت و نیاگاری

100

توفوی نرم تهیه شده با کلسیم سولفا ت و نیاگاری

60

توفوی نرم تهیه شده با نیاگاری

30

بقیه تمحصولت تهیه شده امز سویا
لوبیای سویا ،نیم پیمانه ،پخته

87

تمپه ،یک و نیم کیلوگرم

55

تدار شده ،نیم پیمانه پخته
پروتئین گیاهی باف ه

85

یشده
شیر سویا ،یک پیمانه غن ه

300-250

ینشده
شیر سویا ،یک پیمانه غن ه

61

آجیل سویا ،یک چهارم پیمانه

60

)دانههاهای روغنی و تخمههاها ) 2قاشق غذاخوری
بادام

24

کره بادام

86

گردوی برزیلی

15

کنجد

140

ارده

128

سبزیجات )نیم پیمانه پخته(
کلم چینی

79

بروکلی تازه

31

بروکلی منجمد

43

کدو حلوایی

23

کولرد )نوعی کلم برگ به رنگ سبز تیره( تازه

133

یِکیل تازه

47

یِکیل منجمد

90

10

برگ گیاه خردل ،تازه

52

برگ گیاه خردل منجمد

76

بزمینی شیرین
سی ه

45

برگ شلغم تازه

98

برگ شلغم منجمد

125

تمیوههاها
انجیر خشک ،یک پیمانه

241

پرتقال ،یک عدد متوسط

60

کشمش ،نیم پیمانه

41

یشده با کلسیم ،یک پیمانه
آب پرتقال غن ه

300

غذااهای دیگر
ملس سیاه ،یک قاشق غذاخوری

80

تورتیای ذر ت

50

مافین انگلیسی ،تهیه شده با پروپیونا ت کلسیم

92

شیر تهیه شده از برنج یا بادام و غنی شده ،یک پیمانه
کینوآ ،نیم پیمانه پخته

300
16

نکتههاهایی برای دریافت تمقدار کافی کلسیم
•

از توصیهههای آورده شده در راهنمای غذایی وگن ،در فصل هفتم استفاده کنید.

•

یکنید ،قبل از نوشیدن شیر پاکت آن را به ختتوبی تکتتان
یشده با کلسیم استفاده م ه
اگر از شیر سویای غن ه

یشود.
دهید ،چون کلسیم در ته پاکت تههنشین م ه

11

•

یشود.
از توفوی عمل آمده با کلسیم استفاده کنید .برای تهیه نوع توفو از سولفا ت کلسیم استفاده م ه

•

یهایی مثل کولرد ،یِکیل ،iبرگ شلغم و بتتترگ
گسبز عاد ت بدهید .سبز ه
خود را به خوردن سبزیجا ت بر ه
 تشان کم است ،علوه بر داشتن منابع معدنی مختلف ،منتتابع ختتوبی بتترای کلستتیم بتتا
خردل که اگزال ه

یتوانند نقش مهمی در سلمت استخواهنهای شما داشته باشند.
قابلیت جذب بال هستند و م ه
•

با ترکیب کردن آجیل سویا ،انواع باداهمها و انجیر خشک ،آجیتتل شتتیرین درستتت کنیتتد .ایتتن آجیتتل را

•

لهای ختتوراکی حتتاوی کلستتیم
اگر با این وجود مقدار دریافت کلسیم شما باز هم پایین است ،از مکم ه

همههجا همراه خودتان داشته باشید و به عنوان میاهنوعده از آن استفاده کنید.
استفاده کنید.

ویتاتمین دی
مصرف کافی ویتامین دی هم به اندازه کلسیم برای حفظ سلمت استخواهنها ضروری است .اما آیا ویتتتامین دی
یتواند ویتامین دی مورد نیاز ش را از تابش
یشود؟ در واقع خیر ،چون بدن ما م ه
هم جزو مواد مغذی محسوب م ه

پرتو فرابنفش خورشید بر پوست تأمین کند .در واقع انساهنها در طول تاریخ بیشتر نیاز خود به این ویتتتامین را
از نور خورشید تأمین کردههاند ،و غذاهای کمی حاوی ویتامین دی هستند .اما با پراکنده شدن جمعیتتت انستتانی
در مناطق دور از خط استوا ،و گذراندن زمان بیشتر در فضاهای سرپوشیده ،مشکلی به نام کمبود ویتامین دی به

وجود آمده است .در اوایل دهه  ،۱9۰۰اختلل نرمی استخوان )بیماری که بر اثر عدم رشد استخوان در کودکتتان
یآید( به مشکلی در بهداشت عمومی تبدیل شد ،و همین امر به لزوم غنی کردن شیر گاو با ویتتتتامین
به وجود م ه

دی انجامید.

سازماهنهای بهداشتی در این مورد بیشتر به مستتئله ستتلمت استتتخوان تتتوجه داشتتتههاند ،بتتا اینحتتال در

تحقیقا ت جدید معلوم شده است که کمبود ویتامین دی با اختلل ت دیگری مثل فیبرومالژی ،روماتیسم مفصلی،
اسکلروز چند گانه )فلج چندگانه( ،افسردگی ،ضعف عضلنی ،دیابت ،فشار ختتون بتتال و ستترطان هتتم مرتبتتط

است .در حال حاضر  AIتوصیههشده بزرگسالن  IU 6۰۰است )ویتامین دی با مقیاس میکروگرم هم محاستتبه
یشود و  ۱میکروگرم برابر با  IU 4۰است( .اما خیلی از متخصصان معتقدنتتد کتته بتترای حفتتظ مقتتدار کتتافی
م ه
kale
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i

ثهای زیتتادی در
ویتامین دی در خون به  IU ۱۰۰۰یا  25میکروگرم از این ماده نیاز داریم .17اگرچه هنوز بح ه
این مورد وجود دارد ،ترجیح ما اینست که از مقدار بالتر پیروی کنیم.

تمنابع ویتاتمین دی در رژیم غذایی
یهای پرچرب ،تخهممرهغهتتای بههدستتت آمتتده از
تنها منابع چشمگیر و طبیعی ویتامین دی موجود در غذاها ،ماه ه
چهایی است که در معرض اشعه فرابنفش قرار داشتههاند ،هستند.
مرهغهایی که با ویتامین دی تغذیه شدههاند ،و قار ه

یکنند که شیر گاو منبع خوبی برای ویتامین دی است ،در حالی که اینطور نیستتت .شتتیر ویتتتامین
یها فکر م ه
خیل ه
یشده دیگتتر
یسازی شود ،و در آن صور ت هم هیچ مزیتی بر غذاهای غن ه
دی ندارد ،مگر اینکه با این ویتامین غن ه

ندارد.

یروند؛ ویتامین دی  3یا
لهای خوراکی به کار م ه
یشده و مکم ه
دو نوع خاص ویتامین دی در غذاهای غن ه

یشتتود ،و ویتتتامین دی  2یتتا
کلکاسیفرول که از منتتابع حیتتوانی مثتتل پشتتم گوستتفند یتتا روغتتن متتاهی تهیتته م ه
یآید و گیاهی است .شواهد نشان دادههاند که میزان جذب ایتتن دو
ارگوکلسیفرول که معمو ًل از مخمر به دست م ه

نوع ویتامین دی یکسان است ،اما با مصرف دوز بالی ویتامین دی  2مقدار آن در خون به سرعت کتتاهش پیتتدا
یکنیم ) ۱۰۰۰میلیگرم در روز( ،تأثیر ویتتتامین دی 2
نتر که ما آن را توصیه م ه
یکند .19 18اما با مصرف دوز پایی ه
م ه
هم درست مانند تأثیر ویتامین دی  3خواهد بود.

تمصرف کافی ویتاتمین دی برای سلتمت بهینه
بهای قوی استفاده کنند ،یا سعی کنند
ترس از مبتل شدن به سرطان پوست باعث شده است که افراد از ضدآفتا ه

بها علوه بر سد کتتردن تتتأثیرا ت مختترب
کمتر در معرض تابش آفتاب قرار بگیرند .البته باید بدانید که ضدآفتا ه
یگیرند .علوه بر این عوامل دیگتتتری
اشعه فرابنفش بر پوست ،جلوی تشکیل ویتامین دی از این طریق را هم م ه

تشتتان
یشوند .سالخوردگان و افتترادی کتته رنتتگ پوس ه
هم در بدن وجود دارند که مانع از تشکیل ویتامین دی م ه
تیره است ،باید مد ت بیشتری را در زیر نور آفتاب بمانند .دوری از خط استوا هم در تشکیل ویتتتامین دی متتوثر
است ،و هر چقدر فاصله شما از این منطقه بیشتر باشد ،به اشعه بیشتری برای ساختن ایتتن ویتتتامین در بتتدهنتان
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یهای ساکن در مناطق شمالی این کشور ،در ماهههتتای
نیاز دارید .بعضی از تحقیقا ت نشان دادههاند که بدن امریکای ه
یکند.20
ل ویتامین دی تولید نم ه
زمستان اص  ً
تهای
برای دریافت ویتامین دی مورد نیاز روزانه ،یک فرد با پوست روشن باید پانزده دقیقتته در ستتاع ه
وسط روز ) ۱۰:۰۰صبح تا  2:۰۰بعد از ظهر( ،بدون استفاده از ضدآفتاب در زیتر نتور مستتقیم خورشتید قترار
بگیرد . 21مقدار مورد نیاز برای افراد با پوست تیره بیست دقیقه ،و برای افراد مسن سی دقیقه است.23 22

یشتتده
یتوانید این مد ت را زیر نور خورشید بمانید ،پس باید از مکمل خوراکی یتتا غتتذاهای غن ه
اگر نم ه

یکنیم.
استفاده کنید .ما مقدار  25میکروگرم ) (IU ۱۰۰۰ویتامین دی  2روزانه را پیشنهاد م ه

یشوند که ویتامین بههکتتار رفتتته
سهای صبحانه با ویتامین دی غنی م ه
خیلی از مواد غذایی ،مثل کرهنفلک ه

کهای شیر ستتویای غنتتی شتتده ،و
در بیشتر آنها از منابع حیوانی گرفته شده است .اما ویتامین دی در بیشتر مار ه
یشود که در معرض اشعه فرابنفش قرار گرفته اند.
سایر شیرهای لبنی از مخمرهایی تهیه م ه
بهای مواد غذایی هم باید بدانید که نیاز روزانه ما به ویتامین دی  ۱۰میکروگتترم )4۰۰
در مورد برچس ه
 (IUدر روز است .پس اگر روی برچسب یک محصول درج شده باشد که  25درصد نیاز روزانه ویتامین دی،

یشده با ویتامین دی ،یا
آن محصول حاوی  2.5میکروگرم ) (IU ۱۰۰ویتامین در هر وعده است .شیر سویای غن ه

شیرهای گیاهی تهیه شده از بادام ،شاهدانه یا برنج به طور متوسط در هر پیمانه  2تا  3میکروگتترم ) 8۰تتتا ۱2۰

یشده
یبینید که تأمین نیاز روزانه به  IU ۱۰۰۰در هر روز با مصرف غذاهای غن ه
 (IUویتامین دی دارند .پس م ه

لهای خوراکی هم استتتفاده
چندان هم آسان نیست .اگر مدتی که در زیر آفتاب هستید کافی نیست ،باید از مکم ه

یشوند.
لها در خیلی از داروخانههها یا فروشگاهههای مواد غذایی طبیعی فروخته م ه
کنید .این مکم ه

سلتمت استخوان :فراتر امز کلسیم و ویتاتمین دی
یشناسیم ،اما آنها در این کار تنهتتا نیستتتند.
ما کلسیم و ویتامین را به عنوان عوامل مهم حفظ سلمت استخوان م ه

یخوانید:
در زیر عوامل دیگری را که برای سلمت استخواهنها مفیدند ،م ه
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•

فعالیت بدنی زیادی داشته باشید .ورز ش عاملی حیاتی برای بال بردن تراکم و استحکام استخوان است،

 شهای قدرتی و ستتنگین ماننتتد
و شاید مههمترین عامل برای پیشگیری از تخریب استخواهنها باشد .ورز ه
وزنههبرداری ،دوی آهسته و ایروبیک استپ از همه موثرترند .دوچرخههسواری و شتتنا تتتاثیر چنتتدانی بتتر

تقویت استخواهنها ندارند.
•

وزهن خود را به مقدار متناسب برسانید ،یعنی وزن شما نباید از مقدار متناسب کمتر باشد .بتترای داشتتتن
استخواهنهای سالم ،چند کیلو بیش از وزن مناسب داشتن ،بهتر از چند کیلو کمتتی وزن استتت .کتتاهش
سریع وزن با تحلیل بافت استخوانی همراه است ،پس اگر ناچارید چنتتد کیلتتوگرم از وزهنتتتان را کتتم

کنید ،برای یک کاهش وزن آهسته همراه با تقویت استخواهنها با ورز ش ،برنامههریزی کنید.
•

یشوند .در واقع
یتوانید میوههها و سبزیجا ت متنوع بخورید ،زیرا آنها باعث قلیایی شدن خون شما م ه
تا م ه
بعضی از محققان معتقدند بهترین رژیم برای داشتن استتتخواهنهای ستتالم رژیمتتی سرشتتار از کلستتیم و

برخوردار از مقداری پروتئین برای افزایش جذب کلسیم است که حاوی مقدار زیادی میوه و سبزیجا ت

برای قلیایی نگهداشتن خون باشد.بههعلوه در میوه و سبزیجا ت مواد معدنی دیگری مانند ویتتتامین کتتا،

لگیری استتتخوان
بور ،پتاسیم و منیزیوم وجود دارد که برای استخوان مفیدند .ویتتتامین ث هتتم در شتتک ه
یتواند باعث سلمت بیشتر استخواهنها شود .غذاهای گیاهی منبع خوبی
نقش دارد ،و مصرف زیاد آن م ه

برای ویتامین کا و پتاسیم ،و تنها منبع برای دریافت ویتامین ث هستند.
•

یشود .ختتوردن مقتتدار کمتتی
از مصرف زیاد کلسیم خودداری کنید ،این کار باعث دفع کلسیم از بدن م ه
نمک با غذا اشکالی ندارد ،اما استفاده زیاد از غذاهای فرآوری شده در رژیم وگن ،ممکن استتت بتتاعث

بالرفتن درجه سدیم در آن شود.

داشتن استخواهناهایی سالم با رژیم وگن
تشکیل استخواهنهای سالم و نگهداری از آنها به عوامل متعددی در سبک زندگی شما بستگی دارند .به این

عوامل مهم توجه کنید:
•

از رژیم غذایی سرشار از کلسیم استفاده کنید .برای این کار به نکتهههایی که در صفحا ت قبلی این
فصل آمده است مراجعه کنید.
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•

با توجه به نکتهههای گفته شده در فصل  ،7منابع پروتئینی لزم را در رژیم غذایی خود بگنجانید.

•

یتوانید میوه و سبزیجا ت بخورید.
تا م ه

•

در هر روز به مد ت کوتاه در زیر نور خورشید قرار بگیرید تا ویتتتامین دی در بتتدن شتتما ستتاخته

•

یتان را زیاد کنید ،و وزنههبرداری را به برنامه ورزشی روزانههتان اضافه کنید.
فعالیت بدن ه

•

از مصرف زیاد سدیم خودداری کنید.

شود ،یا آنکه از مکمل خوراکی حاوی  25میکروگرم ) (IU ۱۰۰۰ویتامین دی استفاده کنید.
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