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 های قلب و عروقو بیماری Eکمبود ویتامین 

                                                        

 های ویژه، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت1معصومه آقایی

 ، دکترای پرستاری2خاطره سیالنی

 ، دکترای پرستاری3مقدم* معصومه ذاکری

   
 خالصه

 پردازد.های قلب و عروق ميو تاثیر آن بر بیماری  Eاین مطالعه به بررسي نقش ویتامینهدف. 

های طوالني  یابد. درمان ترین مشکالت مرتبط با سالمتي هستند و هر سال تعداد این بیماران افزایش مي              عروقي از شایع  های قلبي ی. بیمار زمینه

عروقي در نهایت باعث ایجاد فشار به اقتصاد کشور           های قلبي کند. گسترش بیماری  عروقي منابع مالي زیادی را طلب مي       های قلبي مدت بیماری 

 شود. مي

با محدودیت زماني     Elsevier، و   Google Scholar  ،PubMed  ،PMC  ،Springerاین مطالعه مروری با جستجو در پایگاه های اطالعاتي           روش کار.   

مقاله یافت شد که با حذف موارد تکراری و مقاالتي که فقط دسترسي به چکیده                  24صورت گرفت. در ابتدا تعداد        4602تا    4602های  بین سال 

 مقاله مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت. 40کاهش پیدا کرد و با بررسي مقاالت، تعداد  24پذیر بود، تعداد مقاالت به آنها امکان

های انساني است. افزایش استرس اکسیداتیو واسطه مهم آسیب اندوتلیال در               در بافت   Eترین شکل از ویتامین      آلفا توکوفرول شایع  ها.  یافته

شناسي فشارخون در ارتباط با افزایش تولید پروتئین اکسیدان مانند سوپراکسیداسیون هیدروژن پراکسید، کاهش سنتز اکسید نیتریک و                     آسیب

ژنز در  ژیوکاهش قابلیت بیولوژیک آنتي اکسیدانها است. استرس اکسیداتیو با ایجاد اختالل در عملکرد آندوتلیال، التهاب، هایپرتروفي، فیبروز و آن                    

های میکرو ریبونوکلئیک اسیدها    تواند محدودیتي برای شبکه   مي  Eارتباط با تغییر شکل عروقي در افزایش فشارخون همراه است. کمبود ویتامین              

باعث ایجاد عوارض نامطلوب در        Eتواند منجر به پیشرفت آترواسکلروز شود. کمبود ویتامین           ها( فراهم کند و این رخدادها مي           RNA)میکرو

 ها هنوز به طور کامل شناخته نشده است.گردد، اما تاثیر استفاده از آن در درمان بیماریسیستم های قلب و عروق مي

 های فوق باید میزان مناسبي از این ماده تامین گردد و باید قبل از بروز عوارض نسبت به جایگزیني آن اقدام نمود.. با توجه به یافتهنتیجه

 

 های قلب و عروق، بیماری Eویتامین  کلیدواژه ها:
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 مقدمه
 2232شود تا سال بیني ميعروقي از علل مرگ در جهان هستند و پیش( بیماري قلبيWHOطبق گزارش سازمان جهاني بهداشت )

(. علیرغم كاهش مداوم    2212عروقي جان خود را از دست بدهند )راماناتان و همكاران،             میلیون نفر به دلیل بیماري قلبي        32حدود  
عروقي و سكته مغزي به ترتیب به عنوان اولین و پنجمین            سال گذشته، بیماري قلبي     02عروقي طي   هاي قلبي مرگ ناشي از بیماري   

-میلیارد دالر هزينه    332عروقي در اياالت متحده ساالنه حدود   اند. عالوه بر اين، بیماري قلبيعلت مرگ در اياالت متحده باقي مانده
شود عروقي مي هاي قلبي هاي بهداشتي صرف بیماري   هاي حوزه مراقبت  هاي مستقیم و غیرمستقیم دارد و تقريبا يک هفتم هزينه           

 1171عروقي بیشترين علت مرگ در سراسر جهان است و به طور میانگین باعث              هاي قلبي (. بیماري 2212)هیالري وال و همكاران،     
 عروقي پیشگیري كرد. هاي قلبيدرصد بیماري 02توان از شود. با رعايت مواردي ميمیلیون مرگ در هر سال مي

ها نیازمند منابع مالي    هاي طوالني مدت براي اين بیماري     عروقي داراي تاثیرات بهداشتي و اجتماعي هستند. درمان        هاي قلبي بیماري
عروقي هاي قلبي هاي داراي درآمد كم يا متوسط شود. گسترش بیماري        تواند باعث ايجاد فقر در خانواده     زيادي است كه اين مسئله مي     

دهند. پیشگیري اولیه از شروع     شود. سه نوع سازوكار پیشگیري، تاثیرات بیماري را كاهش مي          باعث ايجاد فشار به اقتصاد كشور مي       
شود. پیشگیري نوع دوم بر كاهش تاثیر       كند و از طريق حفظ سبک زندگي مثل رژيم غذايي و ورزش حاصل مي             بیماري جلوگیري مي  

كند. پیشگیري نوع سوم با كمک به بیماران براي كنترل           بیماري از طريق تشخیص زودهنگام قبل از آسیب دائمي و حاد تمركز مي             
عروقي ممكن است در نتیجه بسیاري از عوامل         هاي قلبي درد، افزايش امید به زندگي و افزايش كیفیت زندگي مربوط است. بیماري            

شوند. عوامل خطر قابل تعديل به علت       خطر ايجاد شوند. اين عوامل به دو دسته عوامل خطر قابل تعديل و غیرقابل تعديل تقسیم مي                
كنند. عوامل خطر    عروقي مانند چاقي، لیپیدهاي خون و عوامل رفتاري اشاره مي             هاي قلبي ايجادكننده بیماري  هاي قابل كنترل   

 (. 2212توان آنها را كنترل كرد، مانند سن، جنس و استعداد ژنتیكي )كاروناتیالک و همكاران، غیرقابل تعديل مواردي هستند كه نمي
توسط بیشوپ به عنوان يک عامل رژيم غذايي معرفي شد كه براي پیشگیري از بازجذب جنین در موش                      1002در سال     Eويتامین  

تركیب محلول در چربي توكوفرول )آلفا، بتا، گاما و دلتا( و توكوترينول )آلفا، بتا، گاما و دلتا(           2شامل  Eصحرايي ضروري بود. ويتامین 
شود. آلفا توكوفرول   ها يافت مي  هاي گیاهي خوراكي و دانه     شود و در مواد غذايي غني از چربي مانند روغن           در گیاهان ساخته مي   

شود و به   در سراسر جهان توصیه مي      Eهاي انساني است. مصرف مواد غذايي حاوي ويتامین          در بافت   Eترين شكل ويتامین    شايع
در سراسر جهان كم و در همه         Eاي در حفظ يكپارچگي غشاي سلولي نقش دارد. مصرف ويتامین            عنوان يک آنتي اكسیدان زنجیره    

كمتر از حد مجاز رژيمي       Eمناطق، مشابه است. با توجه به مرور سیستماتیک اخیر، مصرف آلفا توكوفرول و ديگر اشكال ويتامین                    
، 2222گرم در روز در كشورهاي پیشرفته و در حال توسعه است. سال             میلي  12اي از جمعیت و حتي زير       شده براي بخش عمده   توصیه

براي سالمت     Eهاي زيادي درباره عملكرد بیولوژيكي و ضرورت ويتامین        است، اما هنوز پرسش      Eصدمین سالگرد كشف ويتامین   
 (. 2211انسان مطرح است )گالي و همكاران، 

 

 هامواد و روش
با محدوديت    Elsevier، و   Google Scholar  ،PubMed  ،PMC  ،Springerهاي اطالعاتي   اين مطالعه مروري با جستجو در پايگاه      

 ،vit E AND cardiovascular diseaseهاي جستجو در اين مطالعه شامل       انجام شد. كلیدواژه    2212تا    2210هاي  زماني بین سال  
vit E AND heart  ،vit E AND hypertension،vit E  AND atherosclerosis ، و vit E deficiency .12در ابتدا تعداد     بودند 

كاهش پیدا    02پذير بود، تعداد مقاالت به      مقاله يافت شد كه با حذف موارد تكراري و مقاالتي كه فقط دسترسي به چكیده آنها امكان                
 مقاله مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت.  21كرد و با بررسي مقاالت، تعداد 

 

 هایافته
عروقیي میحیسیوب       مرحله قبل از ديابت است كه يک خطر بالقوه براي پیشرفت بیماري قلبي  ديابتپیشو دیابت.   Eکمبود ویتامین 

شوند. به همیین دلیییل       ديابت در نهايت به ديابت مبتال ميدرصد افراد با پیش 12شود. طبق گزارش انجمن ديابت آمريكا حدود  مي
هاي موثر براي پیشگیري اولیه از ديابت براي افرادي كه در معرض خطر باال براي ابتال به ديابت هستند، ضروري اسیت. در       توصیه
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مشاهده شد. همچنییین،      Eهاي حیواني با كمبود ويتامین اكسیداني در گونهيک مطالعه، كاهش ترشح انسولین و كاهش ظرفیت آنتي
در پیش ديابت تا به   Eبین غلظت توكوفرول پالسما و گلوكز ناشتا رابطه معكوس مشاهده شد. با توجه به اينكه نقش كمبود ويتامین  

دهد. با اين حال، اثرات بیولوژيكي آلفا توكوفرول  حال مورد بررسي قرار نگرفته بود، اين نتايج اطالعات جديدي در اين زمینه ارائه مي
(. در بیماران ديابتي، هايپرگلیسمي، استرس اكسیداتیو را     2211بر متابولیسم گلوكز به خوبي مشخص نیست )رودريگیوزر و همكاران،  

-كنند. از اين رو، آنتي اكسیدان( نقش اصلي را در پاتوژنز اين عوارض ايفا ميROSپذير )هاي اكسیژن واكنشدهد و گونهافزايش مي
هاي اكسیژن واكنشي باشند. بیا     هاي ناشي از گونهكنند بايد قادر به جلوگیري و ترمیم آسیبهايي كه با استرس اكسیداتیو مبارزه مي

در برابر اين عوارض جانبي بیه    Cيا ويتامین  Eها به تنهايي مانند ويتامین اين حال، شواهد كمي وجود دارد كه مصرف آنتي اكسیدان
عروقي علت اصلي مرگ در بیماران مبتال به ديیابیت     (. بیماري قلبي 2212مديسه و همكاران،  -عنوان عامل محافظتي باشد )رحیمي

عروقي در بیماران مبتال به ديابت ناشي از افزايش استرس اكسیداتیو است كه از طريق تولید است. افزايش خطر ابتال به بیماري قلبي 
(، لیپوپروتئییین بیا       LDLپذير در مواقع هايپرگلیسمي منجر به اصالح اكسیداتیو لیپوپروتئین با چگالي كم ) هاي اكسیژن واكنشگونه

دهید.  شود، و به اين ترتیب، پتانسیل ترموژنیک خود را از دسیت میي    هاي مختلف در ديواره عروق مي( و پروتئین HDLچگالي باال ) 
دهد. ژنیوتییی        خاصیت ضدالتهابي محافظتي خود را از دست مي  HDLيكي از عواقب عمده اين اصالحات اكسیداتیو اين است كه 

عروقي در بیماران مبتال به ديابت دهد و يک عامل خطر براي حوادث قلبيعروقي ديابت را افزايش ميعوارض قلبي 2-2هاپتوگلوبین 
عروقي و میرگ در ايین           به عنوان يک روش ارزان و در دسترس براي كاهش موارد قلبي   Eشود. استفاده از ويتامین  محسوب مي

 (. 2212رود )اسله و همكاران، جمعیت به شمار مي
به طور بیالیقیوه از       2-2عروقي  در هاپتوگلوبین ، بررسي روي آلفا توكوفرول نشان داد كه خطر ابتال به بیماري قلبي2در ديابت نوع 

 2-2(. بهبود عملكرد عروقي در افراد با ژنوتی  هاپتوگلوبین   2212يابد )كوستاكو و همكاران،  كاهش مي HDLطريق بهبود عملكرد  
در اين جمعیت باشد )آلشیک و هیمیكیاران،         Eعروقي با ويتامین هاي بهبود در پیامدهاي قلبيو ديابت ممكن است يكي از مكانیسم

رسد آلفا توكوفرول تیاثیییر    بدتر شد. به نظر مي  2هاي هاپتوگلوبین با آلل HDL، عملكرد  1(. در مطالعه ديگري در ديابت نوع   2211
-(. مكمل  2212داشته باشد )كوستاكو و همكاران،   1هاي هاپتوگلوبین متضاد بر پراكسیداسیون لیپید و لیپوپروتئین در بین حاملین آلل

عروقي پیشگیري كند، اما در افراد غیرديابیتیي   از عوارض قلبي  2-2تواند در افراد ديابت با هاپتوگلوبین در انسان مي  Eهاي ويتامین 
 (.2212اين نتايج مشاهده نشده است )وينر و همكاران، 

 
آترواسكلروز يک بیماري التهابي به آرامي پیشرونده است كه در اثر تجمع بیش از حد كلسترول در ديیواره    و آترواسکلروز.   Eویتامین 

ها بدون عالمت است، اما علت اصلي مرگ در كشورهاي شود و براي دههشود. اين پديده در دوران كودكي آغاز مي شرياني ايجاد مي
ها تحت استرس اكسیداتیو است كه با تیغیییییرات اكسیییداتیییو             شود. فرآيند آترواسكلروز، سخت شدن شريان صنعتي محسوب مي

اكسید شده در طیول       LDLگیري ها مانع شكل(. آنتي اكسیدان2212( در ارتباط است )اتسو نیكي، LDLلیپوپروتئین با چگالي كم )
، DNAها از آسییب    تواند منجر به ايجاد استرس اكسیداتیو شود و آنتي اكسیدانهاي آزاد ميشوند. تغییر در راديكال آترواسكلروز مي
هیاي  (. استرس اكسیداتیو و پراكسیداسون لیپید در پاتوزنیز بیییمیاري        2210كنند )ژانگ و همكاران، ها محافظت ميپروتئین و چربي

هايي مورد توجه قرار ها در جلوگیري و درمان چنین بیماريمختلف از جمله آترواسكلروز دخیل هستند و در نتیجه، نقش آنتي اكسیدان
به احتمال قیوي از       Eهیچ اثري بر لیپید ندارد، مكانیسم حفاظت عروقي ويتامین   E(. اگرچه ويتامین   2212گرفته است)اتسو نیكي، 

ذاتي در پاتوژنز   LDLمهمتر از    LDLدانیم تغییر استرس اكسیداسیو طور كه مياست. همان   LDLطريق پیشگیري از اكسیداسیون 
هیاي آنیتیي      (. در يک مطالعه تجربي فرآيند اكسیداتیو به وسیله القاي التهاب و ويتامیین   2212آترواسكلروز است )سیتي و همكاران،  

 Cو      Eهاي   هاي نر مورد تحلیل قرار گرفت. نتايج به طور قوي نشان داد كه ويتامین اكسیدان در يک مدل آزمايشي بر روي موش
از ايجاد ضايعات آترواسكلروتیییک نیاشیي از           مانع  Eباعث كاهش خطر فرآيندهاي التهابي و اكسیداتیو در اين مطالعه شد. ويتامین  

در بیرابیر       Eدهنده دخالت رخدادهاي انتقال سیگنال در اثر محافظتي ويتامین شد كه نشان  Cكیناز كلسترول و القاي فعالیت پروتیین
و     Cويیتیامییین    ، Dرسد مصرف تركیبي گاماتوكوفرول، ويتامین   (. به نظر مي  2211آترواسكلروز است )دل كارمن بائز و همكاران،  

مسايل اصلي تاثییر    راستا يكي از ( در جلوگیري از آتروژن و جلوگیري از رشد پالک بسیار موثر است. در اينBH4تتراهیدروبیوتیرين )
ها( در بیماري آترواسكلروز است. مطالعات مختلیف نشیان        RNAبر شبكه میكروريبونوكلئیک اسیدها )میكرو  Dو  Eكمبود ويتامین 
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تواند محدوديیتیي بیراي      مي Dو Eداده اند كه میكروريبونوكلئیک اسیدها نقش كلیدي در پاتوژنز آترواسكلروز دارند. كمبود ويتامین  
تواند منجر به پیشرفت آترواسكلروز شود )رشیدي و هیمیكیاران،       هاي میكروريبونوكلئیک اسیدها فراهم كند و اين رخدادها ميشبكه
2211.) 

عروقي ناشي از انسداد ناگهاني عرضه خون بیه سیلیول      انفاركتوس میوكارد يكي از اختالالت قلبيو انفارکتوس میوکارد.   Eویتامین 
اي كه با تزريق ايزوپرترنول براي القاي رساني مجدد شود. در مطالعه قلبي است و براي بهبودي كامل بايد در عرض يک ساعت خون

)گروه كنترل( با رژيم استانیدارد تیغیذيیه          1تايي تقسیم شدند. گروه   12گروه  2ها به ها انجام شد موشانفاركتوس میوكارد به موش
درماني صورت نگرفت.  2گرم در روز براي سه روز متوالي تزريق شد. در گروه  میلي 22ها ايزوپرترنول، به موش 2تا  2شدند. در گروه 

گرم به ازاي هر كیلوگرم( میلي22ها روزانه كارنیتین )، موش0واحد در روز( تزريق شد. درگروه  122) Eها ويتامین به موش 3در گروه 
گرم به ازاي هر كیلوگرم( به صورت روزانیه داده شید.        میلي22واحد در روز( و كارنیتین )   122)   Eويتامین  2دريافت كردند. در گروه  
براي درمان استفاده شده بود، جريان خون كرونري افزايش قیابیل      Eهايي كه از تركیب كارنیتین و ويتامین نتايج نشان داد در موش

بیه تینیهیايیي         Eهايي كه كارنیتین يا ويتامین هايي كه درمان نشده بودند داشت. همچنین، در موش اي در مقايسه با موشمالحظه
 قیمیدي     -دريافت كرده بودند، افزايش زيادي در جريان خون كرونري وجود داشت، ولي كمتر از دريافت تركیبي بود )هیوويت و آل   

 Eاي مشخص شد زماني كه ويتامین نتايج معكوس نشان داده بود، ولي در يک آزمايش مداخله E(. در مطالعات قبلي، ويتامین   2211
تاثییر  هاي ديگر بيرسد همراه با آنتي اكسیدانيابد، در حالي كه به نظر ميبه تنهايي مصرف شود بروز انفاركتوس میوكارد كاهش مي

 (.2212باشد )لوفردو و همكاران، 
-هاي حیواني محدود میي مطالعات مربوط به نقش توكوترينول در پرفشاري خون در حال حاضر به مدلو پرفشاری خون.   Eویتامین 

شیده از    هاي حاصل از آنها امیدواركننده است. موهاريس و همكاران گزارش كردند كه بخش غني از توكوترينول مشتق شود، اما داده
سازي اندوتلیوم در آئورت موش صحیرايیي   پالم )نخل خرما( به طور بالقوه عملكرد اندوتلیال عروقي در پرفشاري خون را با بهبود آرام  

تواند يک فرصت درمان منحصر به فرد براي سالمندان فراهم كنید.  شده از نخل خرما ميبخشد. بنابراين توكوترينول مشتق بهبود مي
هاي بالیني پیشین پايه در نهايت، مطالعات انساني بايد براي تايید اين اثرات مفید در بهبود پرفشاري خون انجام شود. با اين حال، داده 

كند. در يک مطالعه كه با هدف تعیین ارتباط احتمالي پرفشاري خون و مصرف  قوي براي انجام تحقیقات بیشتر در انسان را فراهم مي
سال با باال بودن فشیار خیون        02ها در افراد باالي محلول در چربي انجام شد، میزان مصرف اين ويتامین   Aو ، E ،Dهاي ويتامین

به طور معكوس با فشارخون دياستولییک ارتیبیاط       E(. در مطالعه ديگري سطوح ويتامین   2212ارتباط نداشت )راماناتان و همكاران،  
 (.2211اي نداشتند )گونكالوس و آمیوت، فشار خون سیستولیک رابطهبا  Eداشتند و در مقابل، مقادير ويتامین  

ترين عارضه پس از عمل جراحي قلب در سالمندان است. شیوع               فیبريالسیون دهلیزي شايع  و فیبریالسیون دهلیزی.       Eویتامین  
درصد براي عمل جراحي تعويض دريچه        22پس عروق كرونر تا     درصد براي عمل جراحي باي      22تواند از   فیبريالسیون دهلیزي مي  

تواند احتمال مرگ را نیز  كند، بلكه ميمتغیر باشد. فیبريالسیون دهلیزي پس از عمل جراحي قلب نه تنها میزان بیماري را دو برابر مي
اي افزايش دهد. استرس اكسیداتیو در پاتوژنز فیبريالسیون دهلیزي دخالت دارد و درمان آنتي اكسیداني به عنوان يک راهبرد مداخله                   

 (.2211معمول پیشنهاد شده است )گونكالوس و آمیوت، 

داراي اثر محافظتي متوسط بر عملكرد         Eيا    Cيک مطالعه متاآنالیز نشان داد كه مكمل ويتامین           و عملکرد اندوتلیال.     Eویتامین  
پايین داشتند، كساني كه بیشتر احتمال كمبود           E اندوتلیال است. میزان تاثیر مداخالت در افراد پیر، افرادي كه میزان ويتامین                

ارتباط پیچیده بین مكمل ويتامین آنتي        C  و Eريزمغذيها و افزايش استرس اكسیداتیو را داشتند، باالتر بود، اگرچه در تركیب ويتامین    
دهند كه افزايش استرس اكسیداتیو واسطه مهم       عروقي وجود داشت. مطالعات اخیر نشان مي      اكسیدان و نتايج مرتبط با بیماري قلبي      

شناسي پرفشاري خون در ارتباط با افزايش تولید پروتئین اكسیدان مانند سوپراكسیداسیون هیدروژن                   آسیب اندوتلیال در آسیب    
پراكسید، كاهش سنتز اكسید نیتريک و كاهش قابلیت بیولوژيک آنتي اكسیدانها است. استرس اكسیداتیو با ايجاد اختالل عملكرد                      
اندوتلیال، التهاب، هايپرتروفي، فیبروز و آنژيوژنز در ارتباط با تغییر شكل عروقي در پرفشاري خون همراه است )گونكالوس و آمیوت،                     

2211.) 
با   Kو     A  ،D،Eهاي محلول در چربي     در يک مطالعه كوهورت كه به بررسي ارتباط مصرف ويتامین           و نارسایی قلبی.      Eویتامین  

ها آوري داده پرداخت و در آن، از پرسشنامه بسامد غذا براي جمع             02-10مرگ ناشي از نارسايي قلبي در زنان و مردان در سنین               
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در رژيم غذايي هیچ ارتباطي با مرگ ناشي از نارسايي قلبي در هر دو جنس ندارد.                  Aاستفاده شد مشخص گرديد كه مصرف ويتامین        
داشت، كاهش خطر نارسايي قلبي در زنان مشاهده شد، اما در               K، و   D  ،Eبا مصرف رژيم غذايي كه میزان قابل توجهي ويتامین            

 (.2211مردان اين گونه نبود )گونكالوس و آمیوت، 
عروقي )فشارخون،  اي از اختالالت متابولیكي مرتبط با عوامل خطر قلبي        سندرم متابولیک شامل خوشه   و سندرم متابولیک.      Eویتامین  
-هاي قلبي و بیماري   2لیپیدمي، مقاومت به انسولین و چربي اندروئید( است و با افزايش شیوع چاقي، ديابت نوع                 گلیسمي، ديس ديس

در بیماران مبتال به سندرم متابولیک به         Eعروقي همراه است. مطالعه مقطعي توسط گوداال و همكاران نشان داد كه سطح ويتامین                
دهند كه مواد مغذي مختلف محلول در چربي ممكن است به               هاي اخیر نشان مي    داري كمتر از افراد سالم بود. يافته        طور معني 

دهد پیشگیري از سندرم متابولیک كمک كنند. با اين حال، اين نتايج به طور عمده بر مبناي مطالعات مقطعي است كه اجازه نمي                          
نگر و مطالعات بالیني براي نشان دادن نقش محافظتي مواد مغذي محلول در                روابط علت و معلول مشخص شوند. مطالعات آينده         

 (.2211چربي در عوامل خطر سندرم متابولیک مورد نیاز است )گونكالوس و آمیوت، 
گرم در روز در كشورهاي     میلي  12تا    3بین     Eهاي كنوني مصرف ويتامین   توصیهبرای بدن ضروری است؟       Eچه سطحی از ویتامین     

سال توصیه    10گرم آلفا توكوفرول در مردان و زنان با حداقل سن    میلي 12مختلف و بسته به سن افراد متغیر است. در اياالت متحده، 
بايد جايگزين شود و      Eشود. اخیرا سازمان ايمني مواد غذايي اروپا، به اين نتیجه رسیده است كه رژيم غذايي مجاز براي ويتامین                    مي

گرم در روز    میلي 13تا  2گرم در روز؛ نوزادان و كودكان، میلي 11گرم در روز؛ زنان، میلي 13مصرف مناسب به شرح زير است: مردان، 
-كرومانول و آلفا كربوكسي   هیدروكسياتیلهاي آلفا توكوفرول شامل آلفا كربوكسي     (. كاتابولیت 2211بسته به سن )گالي و همكاران،       

كرومانول، بیوماركرهاي ادراري مفید غیرتهاجمي براي بررسي كافي بودن آلفا توكوفرول هستند، به ويژه در                    هیدروكسيبوتیلاتیل
بیماراني كه سندرم متابولیک مرتبط با اختالل عملكرد كبدي )كه احتمال نقص در نقل و انتقال آلفاتوكوفرول مطرح است( دارند                         

 (.2211)ترابر و همكاران، 
عروقي توصیف شده است. گزارش شده       هاي قلبي ها و استرس اكسیداتیو در بیماري     نقش آنتي اكسیدان  در درمان.     Eتاثیر ویتامین   

كند. با اين حال، مصرف     عروقي محافظت مي  هاي قلبي فرد را از بیماري      Cو  Eها مانند ويتامین    است افزايش مصرف آنتي اكسیدان    
بايد در افرادي كه دچار        E(. ويتامین 2210ها ممكن است خطرناک باشد )ژانگ و همكاران،         بیش از حد يا غیرمنطقي آنتي اكسیدان      
(. آنتي  2212هاي آزاد هستند در زمان مناسب و براي مدتي مشخص تجويز شود )اتسو نیكي،                  استرس اكسیداتیو ناشي از راديكال    

(. 2212تواند براي بدن سمي باشد )مارتین گرگوريو و همكاران،          ها بايد با احتیاط مصرف شوند، چون مصرف بیش از حد مي           اكسیدان
باشد كه    P450در دوزهاي باال ناشناخته است. اين پديده ممكن است به علت القا شدن سیتوكروم                 Eمكانیسم خطر افزايش ويتامین     

 (.2212كند )اتسو نیكي، متابولیسم داروهاي ديگر را تسريع مي
 

 بحث
اند. گزارش كرده   Eهاي بزرگ، نتايج ناامید كننده و متضاد در مورد اثرات ويتامین            آزمايشات بالیني و متاآنالیزهاي تصادفي در مقیاس      

هايي در پیشگیري و درمان بیماري      Eممكن است مضر باشد. ويتامین        Eبرخي مطالعات گزارش كردند مصرف دوزهاي زياد ويتامین         
اند، تواند مفید باشد. بسیاري از مطالعات اپیدمیولوژيكي از اين مفهوم حمايت كرده            شوند، مي هاي آزاد ايجاد مي   كه به وسیله راديكال   

هاي اند، بسیاري از آنها يافته    ها را مثبت گزارش كرده    برانگیز بوده است. برخي از آنها يافته      اما نتايج مداخالت بالیني و متاآنالیزها بحث      
 (. 2212اند )اتسو نیكي، هاي معكوس به دست آوردهاند و برخي يافتهناخوشايند را گزارش كرده

ها از بهترين منابع آلفا      هاي گیاهي و دانه    يک ويتامین محلول در چربي با ظرفیت آنتي اكسیداني است. آجیل، روغن                Eويتامین  
هستند )گونكالوس و آمیوت،       Eشده نیز داراي مقدار قابل توجهي ويتامین       توكوفرول هستند، اما سبزيجات برگ سبز و غالت غني         

هاي اولیه و در يک رژيم غذايي كم كلسترول،         ، در سال  Eهاي ويتامین   مدت با دوز نسبتا پايین مكمل     (. در يک مداخله طوالني    2211
بدون در نظر گرفتن میزان مصرف كلسترول، به میزان قابل               Eمرگ ناشي از آترواسكلروز كاهش يافت. بنابراين، میزان ويتامین          

-MCPو   VCAM-1يابد. همچنین، افزايش در میزان بقا با كاهش ضخامت مديا، اينتیما و نشانگرهاي التهابي )               توجهي افزايش مي  

(. در  2212كنند )سیتي و همكاران،      هاي آنتي اكسیدان از آترواسكلروز در دوران كودكي جلوگیري مي            دهد. ويتامین ( روي مي  1
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ها اي و بیماري عروق كرونر در اين جمعیت بررسي شد. يافته        اي كه در ايروان ارمنستان انجام شد، رابطه بین فاكتورهاي تغذيهمطالعه
ها در  ، فولیک اسید( و فیبر با بیماري عروق كرونر ارتباط معكوس دارند. اثر مخلوط ويتامین                E  ،B6  ،B12ها ) نشان داد كه ويتامین   

 (.2211عروقي موثرتر است )فاضلي مقدم و همكاران، پیشگیري از رخدادهاي قلبي
 

 گیرینتیجه
شود در سالمت قلب و عروق، توصیه مي         Eعروقي و مرگ ناشي از آن و اهمیت ويتامین           هاي قلبي با توجه به افزايش آمار بیماري     

، و آموزش عمومي به افراد جامعه درباره         Eرساني در جامعه در مورد اهمیت ويتامین         توجه بیشتري در اين زمینه انجام شود و اطالع         
مصرف مواد مغذي و طبیعي كه داراي اين ويتامین هستند ضروري است. در افرادي كه در معرض خطر هستند )مانند افراد با مصرف                        
كم اين مواد غذايي يا سطوح سرمي پايین آلفا توكوفرول(، كنترل و مصرف مكمل توسط پزشک ضروري است، البته به علت                             

شود و در اين زمینه، پرستاران به عنوان عضو مهم تیم سالمت نقش              ها توصیه نمي  عوارض، مصرف بیش از حد و خودسرانه مكمل       
 اساسي دارند.
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Abstract 
Aim. This study reviews the role of vitamin E in cardiovascular diseases. 
Background. Cardiovascular diseases are among the most common health-related problems, and the num-
ber of the patients with cardiovascular diseases increases each year. Long-term manifestations of cardiovas-
cular disease bears a lot of cost to the family and society.  
Method. This review study was conducted by searching out the related literature in the databases Google 
Scholar, PubMed, PMC, Springer, and Elsevier, for papers published from 2014 to 2018. Initially, a total of 
72 articles were found and the number of articles was reduced to 42 by removing duplicates and articles 
that were only accessible as abstract. Finally, a review by 21 articles was carried out. 
Findings. α-Tocopherol is the most common form of vitamin E in human tissues. Increased oxidative stress 
is an important mediator of endothelial injury in hypertension pathology, associated with increased oxidant 
protein production, such as hydrogen peroxide super oxidation, decreased nitric oxide synthesis, and de-
creased biological capacity of antioxidants. Oxidative stress may lead to endothelial dysfunction, inflamma-
tion, hypertrophy, fibrosis, and angiogenesis associated with hypertensive vascular changes. Vitamin E 
deficiency can provide a constraint for micro ribonucleic acids (miRNAs) networks, and this may lead to 
the progression of atherosclerosis. Vitamin E deficiency causes adverse effects in cardiovascular systems. 
However, the effect of its use in the treatment of diseases is still not fully understood. 
Discussion. A good amount of Vitamin E should be provided and it should be replaced before the compli-
cations occur. 
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