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  برگردان: علی صفاريان            نگارش: برايان ورهگی 
  

واژه ايتاليايی است يک  پلگرا شد. ناميده پلگراکه وجود داشت طوالنی در تاريخ يک بيماری  یبرای مدت
می  و مرگ زوال عقل، مل مشکالت پوستی، اسهالبيماری شااين  .می باشدکه به معنای "پوست خشن" 

"پيشگيری  آن رايافت که او  ماده ای ١٩٢٩-١٨٧۴پزشک محقق جوزف گلدبرگر  ١٩١٢در سال  .شود
 ١٩٣٧سال  در  .خوانده شد اسيد نيکوتين که گرديدو خالص  مجزا ١٨۶٧اين ماده در سال  .ناميد " پلگرا

 ٣ب به عنوان ها  خانواده ويتامينميان بعد از آن در  شد. شناخته اپلگرواقعی اين ماده به عنوان پيشگيری 
  .می خوانند نياسين راآن  معموال نگردد سردرگمی با نيکوتين در تنباکوموجب تا  قرار گرفت

  
است  )niacinamideنياسين مايد (سردرگمی اخيرا با محصول فرعی نياسين (اسيد نيکوتين) که ين بيشتر 

از می شود که بيشتر نياسين مايد و  را برمی دارد مولکول آمونياکيک بدن نياسين در   رخ داده است.
آمونياک  که خواهيم داشتوارونه  مصرف کنيم واکنشنياسين مايد ما  چنانچه .گرددمی ادرار حذف  طريق

به ما  که بدين لحاظ است .سمی استمغز و کبد  برایاين آمونياک  .گی می گرددخستموجب بيش از حد 
 مولتی غالب در  را کهنياسين مايد معموال  حقيقتدر ما  هدر حاليککه نياسين سمی است  می شودگفته 

  .کنيممی  مصرف دارد قرارها ويتامين 
  

يا و واکنش حرکت الکترون ها يک در   هميشه .ضروری استبدن  یبرای بسياری از واکنش هانياسين 
، آن هيدروژن در يک جهت و الکترون در جهت مخالف انتقال بانياسين  .وجود دارد انرژی الکتريکی

 الزم است. زندگی، های زيستیفعاليت  تمامیاين جريان الکتريکی برای  .خود را انجام می دهد نقش
اين  .حرکت می کندبه  گرايش کلسيم، حرکت الکترون هاکه با  می کنددور  خوداز  را الکترون ها کلسيم

 .گردندمی نيز شامل اعصاب  ها اين غشاء .ی دهدمبدن ما  یغشايطح س به فعاليتاجازه  کلسيمحرکت 
  .کمک می کند نيز پوکی استخواناز  پيشگيری درکلسيم  حرکت .داردزوال عقل  با ارتباطکمبود نياسين 

  
می متاثرها شاء غ ی، کانال های کلسيماعصاب از جمله ئیح غشاوسطدر  مولکول ها تحرکهمراه با  

 گزينشی دراين تا حدی  .هستند کلسيم های کانالهای ز داروهای فشار خون مسدود کننده يک گروه ا د.نشو
فروش  .گرددمی کند کردن قلب و کاهش عملکرد عصب به منجر  که می باشد خاص در بدن یغشاهاي

سال در  بود.ميليون دالر  ٧٠٠حدود  ١٩٨٧در سال کلسيم در اياالت متحده های مسدود کننده های کانال 
  ،Nifedipine (Procardia(؛ از عبارتند شندگانفرو ترينباال شدند. بيليون دالر ٣ فروش آنها ١٩٩٢

  ، Adalat ،Apo-Diltiaz ،Apo-Nifed - در کانادا ).Calan، و وراپاميل ()Cardizemديلتيازم (
Apo-Verap ،Cardizem  ،Isoptin  ،Nimotop  ،Norvasc ،Novo-Diltazem ، 

-Nifedin Novo، -Veramil Novo ،-Diltiaz Nu ،Nu-Nifed ،Nu-Verap، Plendil  ،
Renedil  ،Sibelium  ،Verelan. د.ندارزوال عقل  مشارکت درکلسيم  های مسدود کننده های کانال  

  
  
  
  



 بابدن  .هستندسوزش معده ضد ی مشهور داروها ،کلسيم در حرکت پزشکی دستکاری هایيکی ديگر از 
هضم عمل برای  اين اسيدها  .افزايش می دهدرا توليد اسيد معده  ،تگاه گوارشاف دساطر درکلسيم  انتقال

 آنزيمبه مکمل  احتياج به سمتو شده دچار سوء تغذيه  اندکیما هستند که آنها کم هنگامي هستند ضروری
 ؛ذيل ی گروه داروها ماننداستفاده طوالنی مدت مهار کننده های پمپ اسيد  .کشيده می شويم یگوارش های

Esomeprazole (Nexium) ) النزوپرازول ،Prevacid) امپرازول ،(Prilosec،(  
باکتری هايی که  توسطبيمارستان با مرگ در  Rabeprazole (Aciphex)،  (Protonix)پنتوپرازول 
   .مرتبط هستند کرده اند به روده فرار لکن باشنده کشته شديد معده بايد در اس

  
عبور از  مجوزکامل کننده ايمنی  می کند های کلسيم کانالمبادرت به گشودن ن که نياسي هنگامد ر آن 
، راه گسترش باکتری ها در یموانعها در سراسر بدن به عنوان اين غشاءمشخص شده که  .گيردمی  غشاء

کامل خون و ايمنی  حرکتما نياسين مصرف  هنگامدر  .می کنند عمل) ها(مخمرها ويروس ها و قارچ 
بعد از يکی دو  پوست است. یو گرم ، سرخیگرگرفتگیهمان  تجربه اينمی کنيم. تجربه بدن را کننده 
ورود  .دادافزايش را دوز  آن بايد دوباره کسبکه برای کند  فروکش می سرخیاين گرگرفتگی و  هفته

 ما دوز پايين هچنانچ .هستند تصور کنيد اليه های بدن را به مانند اليه هايی که در اطراف پياز درنياسين 
 ،خارجی اليه پس از پاکيزگی .افتادخواهد  اتفاقح وتنها در سط یسالمت پيشرفت درمصرف کنيم  نياسين
، سم زدايیبه عميق تر اليه های به  رفتن ما با .افزايش دهيمرا خود بايد مصرف  رفتن، ماق عم بهبرای 

  .ردازيممی پبدن  هایقسمت  یتمامدر ها بافت  ترميمو  پاکيزه کردن
  
خشن پوست  ضد نياسين .استپوست  آغاز بهتر شدن آن می شونديکی از چيزهايی که همه متوجه  
لکه های کبد  آنها را" که ما گاهی پيری لکه های" است و آنچه اتفاق می افتد شروع به ناپديد شدن "پلگرا"

 آينه يکديگر است اينها بدن وندرو کبد سيستم ايمنی  بدنبيرون ، سيستم ايمنی پوست  .می باشد ناميممی 
مطمئن باشيد که کبد شما  ها بيش از حد رنگدانه تيرگی در هنگام برطرف شدنشما می توانيد  .می باشند

  است. یدر حال بهبود
  

ترميم  سط نياسينوت شکستهدی ان ای های  .خواهيم داشتنيز  در دی ان ای یبهبودکبد  یبهبود همراه با
بهبود عملکرد ما لی همراه با ترميم سلو .داردبا تمام سرطان ها ارتباط نياسين  پايين سطوحمی گردد و 

های گلبولما آنها را  که دشومی انجام مغز استخوان در ما سلول های ايمنی بدن توليد  .داريم استخوان مغز
کم خونی  رنگ پريدگی و ما دچار استهای سفيد خون پايين  گلبولشمار هنگامی که  .ناميممی  سفيد خون
  .می گردداين بيماری  باعث بهبودی نياسين  .می گرديم

  
، اختالالت افسردگیاختالل شيدايی  ارتباط در تحقيقاتی .هستند نياسينبا مرتبط نيز بيماری های زوال عقل 

اين از يکسری  با آغاز ارتباط نياسين ح پايين وسط ،تحقيقاتدر  .انجام شد خلق و خوی و اسکيزوفرنی
  . گرديدبا مصرف مکمل اصالح وضعيت مشاهده  داشته که اه بيماری

  
به ميزان کنند می مصرف يا بيشتر قهوه و شش فنجان روزانه مردانی که  ويتامين اصلی قهوه نياسين است.

چند حاوی ليوان قهوه يک  .می گيرندقرار  ديابت از ديگران در معرض خطر ابتال بهدرصد کمتر  ۵۴
سال  ١٨تا  ١٢ سنين بيناز داوطلبان نفر  ١٢۵.٠٠٠ با همکاری قيقات مذکورتح .قهوه می باشد فنجان
 بر رویبيماری پارکينسون در دانشگاه هونولولو در هاوايی در مورد  تحقيقی ديگر .گرديدانجام 

 قهوهچه هرکه  ندمتوجه شد محققان .انجام شددر دوره ای طوالنی داوطلب نفر از جانبازان  ٧٧٠.٠٠٠
  .می يابدکاهش نان بيشتر آبيماری  نرخ شودمی  بيشتربان داوطل یمصرف



  
  

 تخمپوست خشن، ض می باشد. يا کمبود نياسين پلگرا ويکی از اولين نشانه های حساسيت پوست به نور 
 شدن، مستعد داغکه از بدن  قسمت هايیبه ويژه در ی يرنگدانه ها پوست دارای سپس .گرددمی و خشک 

مرحله اين وضعيت قرمزی شديد  اولين .آيدمی  بوجودهستند  خورشيددر معرض قرار گرفتن ق و يا يعرت
گردن که واژه " هبود ها اين نشانه به خاطر، و می باشد هستنددر معرض  که در قسمت هايیساسيت و ح
 کمبود نياسين برایهجدهم و نوزدهم ن وقردر  کارگران مزارعتوصيف گردن قرمز روشن  در" قرمز

  وجود آمد.ب
  
بسياری از  لحاظبدين  .می گرددی قرمز پوست باعثمصرف نياسين گقته می شود  کهاين تعجب آورکنايه  

 اوقات بسياری مصروف کرده اممن  خودداری می کنند.نياسين از ادامه مصرف و  به هراس افتادهمردم 
در ن مايد. نياسين بی خطر است و نه نياسي نياسينالبته  است. بی خطرکه نياسين  کنمقانع را مردم  تا

  قرار گرفته است.استفاده  موردو فوايد بی خطری  در عين برای بيش از سی سالپزشکی 
  

www.reboundhealth.com    RDID 129.P1     :۴۴٣٢٨٨۵١تلفن تماس درتهران  
o@reboundhealth.cominf      alisafarianca@gmail.com 

pages/-http://www.reboundhealth.com/cms/articles/farsi   


