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آن  مقدارو  حسطکه  آن هنگام اما، داريميون گلوتات خود بدن ما در" ساده و توضيح بيانيک با  پيچيده موضوعيک 
را  آنا مقدمه ای لذا اجازه دهيد بندارند  گلوتاتيونهمگان شناختی از  آنجا که از". گرديمما بيمار می  باشدپايين کم و 

. است) GSH(و مخفف آن جی اس اچ  بوده)  glu’te-thi’on( ،اونیتا-به صورت گلو،ت تلفظ آن آغاز کنيم.
برای حفاظت اتيون گلوت دارایسلول ها  تمامی. شده استساخته  توسط گياهان و حيوانات از سه اسيد آمينه يونگلوتات

 موضوع اين اندازه گيری کرد.  بر اساس سطح گلوتاتيونمی توان  سالمت و عملکرد سلول را .هستنداز بدن 
  . کندمهمترين مولکول در بدن ما می را  گلوتاتيون

  
ای جديد سلول هبرای توليد  .می شوند و جايگزينساخته  داومبه طور ممهم است؟ سلول ها  بسياريون چرا گلوتاتاما 

 عمرپايان  با. می باشد مهم در ساخت هر روزه سلول های قرمز و سفيد خون وجودش واست يون تاگلوت به احتياج
  .شودمی انجام يون گلوتاتاين سموم توسط  پاکسازی .گردد سمومی در بدن منتشر می و مرگ آن سلول

  
بينايی چشم  به قادرندهای اشعه ماوراء بنفش  بآسيد. کنن و بافت را کوتاه عمر سلولطول د ننعوامل استرس می توا

باالترين  دارای کبد د.ناستفاده می کنگلوتاتيون از  خود برای حفاظتعدسی، قرنيه و شبکيه چشم  د.نبرسان صدمهما 
غذا و نوشيدنی فرو داده  همراهسمومی که به  و يا شوندکه توسط خون حمل می ی سموم با است تاذخاير گلوتاتيون 

  . مقابله کند ندمی شو
  
 است ديگر يک سلول مهم های فعاليتاز  و بيضهدر هيپوفيز، تيروئيد، تيموس، کبد، تخمدان  ها ساختن هورمون 
با استفاده  تا هستندها متکی بر کليه ما شبانه خواب همچنين و روزانه  انرژی. گيردانجام می گلوتاتيون  کمکبا  که

   .دنپردازبکورتيزول آدرنالين و  به توليد از گلوتاتيون
  

فهرست در اينجا  توانب داريم که سالمتی بيشتری برایبسيار مشکالت ما  باشدح گلوتاتيون پايين وهنگامی که سط
  .شودبسنده می  برجستهيافته های به تنها اکنون اما  کرد

___________________________________________________________________________________  
  

. گرفتانجام نفر بدون پوسيدگی  10با دندان مرد جوان با پوسيدگی  8 فيمابينای  مقايسه: ی دندانها پوسيدگی
  )PMID18982196(به طور قابل توجهی پايين تر بود.  دندان پوسيدگی گروه ميان درگلوتاتيون  حوسط

از جمله: بيماری مزمن انسدادی  دارد ها طوالنی از بيماری یفهرست باارتباط  ،: سطوح پايين گلوتاتيونريه ها
نيز  )SARSبه عنوان سندرم حاد تنفسی () که در حال حاضر ARDSتنفسی حاد ( زجر سندرم ،)COPDريوی (

   2.نوزادان، صدمه به ريه و آسم شناخته شده است
 توسعه بيماریدر  نقش فعال خودش ممکن است گلوتاتيون: شواهد جديد نشان می دهد کاهش بيماری پارکينسون

  )PMID19542204. (کند ايفاپارکينسون 
 هليکوباکتر پيلوریباکتری  در اثراجازه بروز باالتری از زخم معده گلوتاتيون : در افراد سالمند سطوح پايين معده

)H.Pylori( شده است مشاهدهگلوتاتيون در بيماری کرون روده سطوح پايين  همچنين .می دهد.  
   داريم.گلوتاتيون سطوح پايين  به همراهسطوح مس اضافی در جايی است که يماری ويلسون ذخيره سازی فلزی : ب

  ح پايين گلوتاتيون در هر دو گلبول قرمز و سفيد خون وجود دارد.و: در بيماران ديابتی سطديابت
 واکنشگر پروتئين. يکی هستند يک سری جديد از عوامل خطر حمله قلبی کردن: پزشکان شروع به صفر حمله قلبی

C [C-Reactive Protein] )CRP( 3.می باشدسطوح گلوتاتيون  یاست و ديگر  



از  که سالم گروهيک با سال  70تا  39 ينسنبين  (سکته قلبی) مبتال به انفارکتوس حاد ميوکارد بيمار 21: حمله قلبی
به طور متوسط تيون بيماران گلوتاح وسط 7و  5،  3،  1در روزهای . شدند بودند مقايسههمسان  يتنظر سن و جنس

  )PMID8676544. (بود درصد کمتر از گروه سالم 11.5
 یبيمار، واسکوليت، در بيماران مبتال به پسوريازيس، اگزما، درماتيت اتوپيکگلوتاتيون سطوح  کاهش: پوست

  ) PMID6179360. (ه استمشاهده شد فرم هرپتی درماتيت) و fungoides( قارچی فونگوييدس
 (PMID14988435). دارد که نقش کليدی در پيری می کندکمک به استرس اکسيداتيو  گلوتاتيونمبود : کپيری
. دريافت می کند افت سطوح گلوتاتيون آن شده ذخيرهدر اما  گلوتاتيون دارد: خون تازه سطوح بااليی از خون انتقال

   )PMID623427. (ی يابدنمبهبود وضعيت گلوتاتيون ح وسط اما است خون مقداربه  کمک خونتزريق 
 تمامدر  آن برای ايجاد سطوح پايين و شدر بدنگلوتاتيون توليد  توقفموش برای به : از راه دهان مکمل دريافت

سطوح آن ترميم  دارو ادامه داشت دادنکه  موقعیدهان حتی  گلوتاتيون از راهمکمل  با دريافت داده شد.دارو بافت 
  ) PMID1913980. (می شودجذب  هضمطريق از اتيون گلوتکه  ثابت می کنداين . يافت

پالسمای خون گلوتاتيون  جذب شده و باعث افزايش قابل توجه کامًال : گلوتاتيون غذايی می تواندغذايیگلوتاتيون 
. باشند مفيد دسترس بافتقابل گلوتاتيون . اين نشان می دهد که مکمل های خوراکی ممکن است در جهت ارتقاء شود

)PMID2221062(  
. انجامدمی کبد  گلوتاتيون سطوحانباشتن  که به هامن و کارآمد نوع: مصرف خوراکی گلوتاتيون کبد گلوتاتيون

)PMID2605158(  
 بهتری ميزان به تيونبا مصرف گلوتا) و يا "آنفلوآنزای مرغی" A )H5N1ويروس: بيماران مبتال به آنفلوانزا 

  (PMID16624496) .دارندمهم  عوارضاهش در کبه مراتب و يافته  سالمتی
  )PMID6179360رژيم غذايی گياهخواری، سوء تغذيه و سوء استفاده از الکل. ( :در گلوتاتيون سطوح پايين

  
جانشين رژيم غذايی  طريق فعاليت آنزيم در سلول و يا بايد همواره از می شود بنابرايناستفاده به سرعت  گلوتاتيون

تورين ) و MSM( متانسولفونيل  متيل، ليپوئيک در بدن اسيد آلفابر گوگرد  تنیمب های مهم ديگر. مولکول گردد
  . هستند

  
شما برای تعيين وقت  به ما. می باشيمهمواره به دنبال راهی برای رسيدن به سالمت مطلوب بازگشت سالمتی ما در 
اطالعات  برای .ی گوييمخوش آمد مخوردن  آموزش خوب جهت برنامه رژيم غذايیو دريافت مشاوره  برایقبلی 

  . نماييدمراجعه  www.reboundhealth.com ما "در حال پيشرفت" وب سايت بهبيشتر 
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