باور های غلط در مورد تخم مرغ
(به مناسبت روز جهانی تخم مرغ  9اکتبر مصادف با  71مهر ماه)

تخم مرغ یکی از معدود غذاهای شناخته شده در طبیعت است که می تواندد نیازهدای نددا را ن دور
متعادل تأمین نماید .عمده ترین ویژگی تخم مرغ و وجه تمایز آا نسبت نه سایر مواد غذایی ،ترکید
پروتئینی موجود در سفیده ( %06پروتئین تخم مرغ) و زرده ( %06پروتئین تخم مرغ) و ترکیبات مهم
دیگر آا نظیر کولین ،لوتئین و گزانتین و تولید نسیار کم انرژی در حدود  60کیلوکالری است.
باورهای غلط در مورد کلسترول تخم مرغ :
تخم مرغ ندلیل دارا نودا  016میلی گرم کلسترول در دهه های گذشدته جایگداه مناسدبی در سدبد
غذایی مردم نداشته چوا تصور می شد که نا خوردا آا کلسترول خوا افزایش یافتده و در نتیهده
نیماریهای قلبی-عروقی و خ ر حمله قلبی را افزایش می دهد.
امروزه م العات متعددی که توسط محققین نسیار معتبر و در طول سالهای متمدادی ندر روی افدراد
نسیار زیادی در کشورهای مختلف صورت گرفته که ثانت کرده اند :
 -1تغذیه نا تخم مرغ نه تنها نسبت  LDL : HDLکه مهمترین شاخص نرای تعیین احتمدال خ در
نیماریهای قلبی است را تغییر نسیار کمی می دهد و در نتیهه نر روی احتمال نروز نیماریهای قلبی-
عروقی اثری ندارد نلکه ناعث کاهش پاسخ های التهانی در ندا می گردد.

 -0مصرف تخم مرغ در گروههای جمعیتی مختلف دنیا و یا در داخدل یدگ گدروه جمعیتدی خدا
ارتباطی نا کلسترول خوا ندارد .شواهد اپیدمیولوژیکی حاکی از این است که سرانه مصرف تخم مرغ
در فرهنگ های مختلف ارتباطی نا میزاا نروز نیماریهای قلبی نداشته و حتدی در ندروز نیماریهدای
قلبی-عروقی در افرادیکه  1تخم مرغ در هفته و کسانی که  1تخدم مدرغ در روز مصدرف مدی کنندد
ارتباطی مشاهده نشده است.
 -3آنچه که در تولید کلسترول خوا در ندا نقش دارد اسیدهای چرب اشباع نویژه نوع ترانس است
و نه کلسترول های غذایی و در تخم مرغ تنها یگ سوم اسیدهای چدرب آا از ندوع اشدباع ندوده و
کلسترولی هم که در اثر خوردا تخم مرغ در ندا تولید می شود از نوع ( HDLکلسدترول خدوب) و
 LDLکم آتروژنیگ است که هیچ تغییر معنی داری را در نسبت  LDL:HDLایهاد نمی کند.
-0ندلیل م العات متعدد از سالها پیش توسط انهمن نین المللی تخم مرغ و نسدیاری از کشدورهای
م رح دنیا شعاری نرای تشویق جوامع نه نازگشت نرای مصرف تخم مرغ و نهره نرداری کامل از ایدن
ماده غذایی کامل و نسیار مفیدد نددوا تدرز از کلسدترول م درح کردندد کده عبدارت اسدت از:
 An egg a day is okو در ایراا هم این شعار توسط ستاد ترویج مصرف تخم مرغ و نا تأییدد
کلیه مراجع ذیصالح متولی امر چنین ترویج شد« :هر انساا سالم ،یگ تخم مرغ در روز».

نه گزارش ناشگاه خبرنگاراا؛ تخم مرغ یکی از مواد غذایی مغذی و نسیار مفید است .هر تخممرغ در
حدود  66کالری دارد و منبع سرشاری از پروتئین است .در واقع پروتئینهای موجود در تخممرغ ندا

توجه نه کیفیت ناالیی که دارند ،اسیدهای آمینه مورد نیاز ندا را تامین میکنند .زرده تخممرغ نیدز
عالوه نر کلسترول حاوی آنتیاکسیداا هایی است که از نیماری هایی مانند آب مروارید ،آسی هدای
شبکیه چشم و نرخی سرطاا ها پیشگیری میکند .تخم مرغ همچنین منبع خدونی از مداده معددنی
سلنیوم است.
این ماده معدنی نا خاصیت آنتیاکسیدانی از نانودی سلولهای ندا جلوگیری کرده و سیستم ایمنی
ندا را تقویت میکند .همچنین تخممدرغ حداوی ریبدوفالوین (ویتدامین (۲Bوویتدامین  Dاسدت.
م العات انهام شده در انگلیس نشاا میدهد در میاا  11۱هزار فرد نررسی شده نه مددت  10سدال،
خوردا روزانه یگ عدد تخم مرغ نا خ ر انتال نه نیماریهای گرفتگی عروق کروندر و حمدالت قلبدی
ارتباطی ندارد .از طرف دیگر نه دلیل احساز سیری که پس از مصرف تخم مرغ نه وجود میآید نده
خوردا غذای کمتر و الغری نیز کمگ میکند .در م العه دیگری که در سدال  0613انهدام شدد36 ،
شرکتکننده اعالم کردند که پس از خوردا تخممرغ در وعده غذایی صبحانه احساز سیری کرده و
میلی نه خوردا غذای نیشتر نداشتند .این افراد زمانی که در صبحانهشاا تخم مرغ میخورند ،نسبت
نه زمااهای دیگر ناهار و حتی شام کمتری مصرف میکردند.
در یگ تحقیق دیگر که در سدال  0611منتشدر شدد ،افدراد مدورد نررسدی در وعدده ناهدار خدود
سی زمینی ،ساندویچ مرغ و املت خوردند و نتایج نشاا داد مصرف تخممرغ رضایت نیشدتری را در
این افراد نه وجود میآورد .در واقع مصرف تخم مرغ نیشتر از وعده های حاوی کرنوهیددرات مانندد
سی زمینی احساز سیری نه وجود میآورد و مصرف میاا وعده و نه دنبال آا جذب کالری نیشدتر
را کاهش میدهد .ننانراین نا توجه نه اینکه اضافه وزا نا خ ر انتال نه نیماریهای قلبی همراه اسدت،
مصرف تخممرغ نه دلیل ایهاد احساز سیری ،گزینه مناسبی است.

به چه افرادی بیشتر توصیه به مصرف تخم مرغ کنیم؟
مصرف تخم مرغ در زناا ناردار و شیرده ،کودکاا و نوجواناا در حدال رشدد ،ورزشدکاراا و کلیده
نزرگساالا سالم و همچنین در دوراا پس از نیماری ندلیل ارزش غذایی ناال توصیه اکید مدی شدود.
مصرف یگ تخم مرغ در روز در روز در این افراد نالمانع نوده و در نرخی موارد توصیه اضافه تدر هدم
ممکن است صورت گیرد .مصرف تخم مرغ از  8ماهگی در کودکاا توصیه می شود و تا یدگ سدالگی
مصرف  1زرده کامل یگ روز در میاا و از دوسالگی نه ناال یگ تخم مرغ در روز مناس

است.

چه افرادی باید در مصرف تخم مرغ احتیاط کنند؟
گرچه در نرخی شرایط ناید در مصرف تخم مرغ کامل مالحظاتی صورت پذیرد ولدی نددلیل خدوا
ویژه و منحصر نفردی که در تخم مرغ وجود داشته و عدم مصرف آا می تواند کمبدود مدوادی م دل
کولین ،لوتئین و گزانتین را نخصو

در این افراد نه همراه داشته ناشد لذا نباید مصرف تخم مرغ در

هیچ گروه سنی حذف شود نلکه مقدار مصرف آا نا نظر پزشگ معالج تعدیل شدود .حتدی در افدراد
دارای نیماریهایی همچوا دیانت ،فشارخوا ناال و قلبی – عروقی مصرف تا حدود  3عدد در هفته نیز
پیشنهاد می شود .البته ناید از خوردا غذاهای چرب و پرنمگ همراه تخم مدرغ خدودداری شدده و
روش پخت مرغ نیز ندوا روغن انتخاب کرد که در اینصورت نه تنها خ ری نخواهد داشدت نلکده در
این گروه های خا

مفید هم خواهد نود.
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