تغذیِ
ارائِ دٌّذُ:

ٍیذا هحوذی
داًطجَی دکتزای تغذیِ ٍ رصین درهبًی

تعزیف علن تغذیِ
علن تغذیِ هجوَعِ ٍسیعی اس اطالعبت ٍ داًص ثطزی است کِ ثِ ارتجبط ثیي
غذا ٍ سالهتی هَجَد سًذُ هیپزداسد ٍ ثب عَاهلی هبًٌذ ثیَلَصی ،ثیَضیوی،
علَم رفتبری ،علَم اجتوبعی ٍ ثْذاضت ارتجبط دارد.

تعزیف تغذیِ
تغذیِ عجبرت است اس هجوَعِ فعل ٍ اًفعبالتی کِ هَجت هی ضًَذ هَجَد
سًذُ هَاد هغذی را دریبفت داضتِ ٍ آًْب را ثِ هصزف رضذ ٍ ًوَ ٍ ًَسبسی ثذى
ثزسبًذ  .ثِ عالٍُ اًزصی السم ثزای اًجبم اعوبل حیبتی ٍ سبیز فعبلیت ّبی
هزثَطِ را تأهیي کٌذ .

هطبٍر تغذیِ؟
هتخصص تغذیِ؟

گزٍُ ّبی غذایی
ً بى ٍ غالت
 هیَُ ّب
 سجشیجبت
 گَضت ٍ جبیگشیي ّب
 ضیز ٍ لجٌیبت
 چزثی ّب ٍ زاًِ ّب

درضت هغذی ّب
 کزثَّیذرات
 پزٍتئیي
 چزثی

ریش هغذی ّب
ٍ یتبهیي ّب:
هحلَل در آة (… )B-complex, C ,
هحلَل در چزثی ()A, D, E, K

 هَاد هعذًی

اًَاع رٍغي ّب
 رٍغي ّبی جبهس
 رٍغي ّبی جبهس ّیسرٍصًِ
 اسیسّبی چزة تزاًس
 رٍغي ّبی هبیغ
 رٍغي ّبی هبیغ هرػَظ سزخ کززى
 اسیسّبی چزة اهگب۳-

کلستزٍل
 کلستزٍل ذَة ()HDL
 کلستزٍل ثس ()Total Cho, LDL

رٍغي ّبی گیبّی (جبهذ یب هبیع)
ثذٍى کلستزٍل!!!!!!!!!

سَء تغذیِ


سَءتغذیِ ًَػی ثیوبری ثِ ضوبر هیآیس کِ ثِ ػلت هػزف ًبکبفی یب ثیص اس
اًساسًُ یک یب چٌس هبزُ غذایی ثزٍس هیکٌس.



زر ثسیبری اس کطَرّبی زر حبل تَسؼِ یکی اس ثشرگتزیي هطکالت هزثَط ثِ
تغذیِ قحغی ٍ کوجَز هَاز غذایی السم ثزای سَذتٍسبس ثسى است .ثب ایي ٍجَز،
سَءتغذیِ زر کطَرّبی هرتلف ثب ًوَزّبی گًَبگَى چَى چبقی ،ثسذَری ٍ یب
کنذَری زیسُ هیضَز.



ثز پبیِ آهبر سبسهبى ثْساضت جْبًی ،سَءتغذیِ ثشرگتزیي ػبهل هزگٍهیز کَزکبى
است.

گزسٌگی آضکبر ٍ گزسٌگی پٌْبى

چبقی
چبقی ٍضیعت پشضکی است کِ ثبفت چزثی ثیص اس حذ طجیعی در
ثذى فزد اًجبضتِ ضذُ ثبضذ.

علل چبقی
 تغییزات سجک سًسگی
 ػسم فؼبلیت فؼبلیت فیشیکی هٌظن

 تغییزات غذایی

عَارض چبقی
 کبّص عَل ػوز
 افشایص هزگ ٍ هیز
 اثتال ثِ ثیوبری ّبی هتبثَلیک ،پزفطبری ذَى ،زیلجت ٍ ...

 زر آهزیکب ترویي سزُ ضسُ است چبقی هٌجز ثِ افشایص  ۱۱۱۹۰۰تب
 ۳۶۵۰۰۰هزگ ٍ هیز زر عَل یک سبل ضسُ است

ثیوبری ّبی قلجی ٍ عزٍقی
ثیوبری قلجی-عزٍقی ( )Cardiovascular diseaseیب ثیوبری
قلجی ( )heart diseaseزستِای اس ثیوبریّب است کِ زر قلت یب
رگّب (سزذزگّب ،هَیزگّب ٍ سیبّزگّب) رخ هیزّس.
ثیوبری قلجی-عزٍقی ثِ ّز گًَِ ثیوبری کِ زستگبُ گززش ذَى را تحت
تبثیز قزار زّس اضبرُ زارز کِ ضبهل ثیوبریّبی قلجی ،ثیوبریّبی ػزٍقی
هغش ٍ کلیِ ٍ ثیوبریّبی ضزیبًی هیضَز

رصین غذایی در ثیوبراى قلجی
 اغَل کلی رصین غذایی زر ثیوبراى قلجی اس ّوبى اغَل تغذیِ سبلن زر
جوؼیت ػوَهی پیزٍی هی کٌس.
 رػبیت رصین غذایی هی تَاًس ػالٍُ زر پیطگیزی اس ثیوبری ّبی قلجی
ػزٍقی ً ،قص هَثز ٍ هفیسی زر زرهبى ثیوبری قلت ًیش زاضتِ ثبضس.
 پزّیش کبهل اس رٍغي ّبی اضجبع ( هبًٌس رٍغي ًجبتی جبهس ٍ زًجِ حیَاًی ) ٍ
غذاّبی پزکلستزٍل
 هحسٍز کززى ًوک
 کبّص هػزف غذاّبی حبٍی قٌسّبی سبزُ ٍ ضکز
 تػحیح ًَع رٍغي ّبی هػزفی
... ٍ 

دیبثت یب ثیوبری قٌذ
()Diabetes Mellitus
 یک اذتالل هتبثَلیک زر ثسى است .زر ایي ثیوبری تَاًبیی تَلیس اًسَلیي زر
ثسى اس ثیي هیرٍز ٍ یب ثسى زر ثزاثز اًسَلیي هقبٍم ضسُ ٍ ثٌبثزایي اًسَلیي
تَلیسی ًویتَاًس ػولکزز عجیؼی ذَز را اًجبم زّس.
ً قص اغلی اًسَلیي پبییي آٍرزى قٌس ذَى تَسظ هکبًیشمّبی هرتلفی است.

اًَاع دیبثت
 زیبثت زٍ ًَع اغلی زارز.
 زر زیبثت ًَع یک ترزیت سلَلْبی ثتب زر پبًکزاس هٌجز ثِ ًقع تَلیس
اًسَلیي هیضَز ٍ زر ًَع زٍ هقبٍت پیطزًٍسُ ثسى ثِ اًسَلیي ٍجَز زارز کِ
زر ًْبیت هوکي است ثِ ترزیت سلَلّبی ثتبی پبًکزاس ٍ ًقع کبهل تَلیس
اًسَلیي هٌجز ضَز.
 زر زیبثت ًَع زٍ هطرع است کِ ػَاهل صًتیکی ،چبقی ٍ کنتحزکی ًقص
هْوی زر اثتالی فزز زارًس ٍ آغبس ثیوبری اس افشایص هقبٍهت ًسجت ثِ
اًسَلیي است.

اپیذهیَلَصی دیبثت
 سبسهبى ثْساضت جْبًی زیبثت را ضبیؼتزیي ثیوبری غسز زر جْبى هیزاًس کِ
سبالًِ ػبهل  ۴هیلیَى هزگ زر جْبى است .عجق گشارش سبسهبى ثْساضت
جْبًی ٍ فسراسیَى جْبًی زیبثت ،زر حبلی کِ تؼساز ثیوبراى زیبثتی زر سبل
 ۲۰۰۰هیالزی کوتز اس  ۲۰۰هیلیَى ًفز ثَزُ است؛ ایي رقن زر سبل  ۲۰۱۵ثِ
ثیص اس  ۳۸۲هیلیَى ًفز رسیسُ ٍ پیص ثیٌی هیضَز تب سبل  ۲۰۲۵ثیص اس
 ۳۰۰هیلیَى ثیوبر زیبثتی زر زًیب ٍجَز زاضتِ ثبضس ٍ تب سبل  ۲۰۳۵ایي تؼساز
ثِ رقن  ۵۹۲هیلیَى ًفز ثزسس.
 اس ّز  ۲۰ایزاًی یک ًفز ثِ زیبثت هجتالست ٍ ًیوی اس ایي تؼساز ًویزاًٌس کِ
زیبثت زارًس.

تغذیِ ٍ دیبثت
اس پیطگیزی تب درهبى ٍ کٌتزل عَارض

سٌذرم هتبثَلیک ()Metabolic syndrome
ثِ هجوَػِای اس ضزایظ گفتِ هیضَز کِ ػجبرت ّستٌس اسۺ فطبرذَى ثبال،
سغَح افشایص یبفتِ اًسَلیي زر ذَى ،چزثی اًجبضتِ اضبفی زر اعزاف ضکن ٍ
سغَح افشایص یبفتِ چزثی ذَى.
سٌسرٍم هتبثَلیک گزٍّی اس ػَاهل ذغز ضبهل چزثی زٍر کوز ،چبقی ضکوی،
فطبرذَى ثبال ،زیبثت ،تزی گلیسیزیس ثبال ٍ  HDLپبییي است کِ ثب ّن رخ
هیزٌّس ٍ ذغز اثتال ثِ ثیوبریّبی قلجی ،سکتِ ٍ زیبثت را افشایص هیزٌّس.

تغذیِ ٍ سٌذرٍم هتبثَلیک

سزطبى
 تقسین ًبهتقبرى سلَلّبی ثسى .سلَلّبی سزعبًی اس سبسٍکبرّبی ػبزی
تقسین ٍ رضس سلَلّب جسا هیافتٌس.
 ػلت زقیق ایي پسیسُ ًبهطرع است ٍلی احتوبل زارز ػَاهل صًتیکی یب
هَارزی کِ هَجت اذتالل زر فؼبلیت سلَلّب هیضًَس زر ّستِ سلَل
اضکبل ٍارز کٌٌس ،هبًٌس هَاز رازیَ اکتیَ ،هَاز ضیویبیی ٍ سوی یب تبثص ثیص
اس حس اضؼِّبیی هبًٌس ًَر آفتبة.
 زر یک جبًسار سبلنّ ،ویطِ ثیي هیشاى تقسین سلَل ،هزگ عجیؼی سلَلی ٍ
توبیش ،یک تؼبزل ٍجَز زارز.

تغذیِ ٍ سزطبى

اس پیطگیزی تب کٌتزل عَارض درهبى ّبی هَرد استفبدُ

تغذیِای ثزای کبّص عَارض ضیوی درهبًی
هسؤل کویتِ پزستبری اًجوي کلیٌیکبل اًکَلَصی ایزاى ثب تطزیح تغذیِای ثزای کبّص عَارض ضیوی درهبًی گفت :ریشش هَ یک عبرضِ هَقتی ضیوی درهبًی ٍ
رادیَتزاپی است کِ حذٍد ّ ۶فتِ پس اس اتوبم دٍرُ درهبى هَ هجذداً رٍیص پیذا هیکٌذ.
ثِ گشارش سالهت ذجزگشاری تسٌین ،هٌْبس ایلربًی  -زکتزی ذسهبت ثبلیٌی ٍ کبرضٌبس ارضس پزستبری زرثبرُ هْوتزیي ػَارؼ ضیوی زرهبًی ٍ رازیَتزاپی زر ثیوبراى اظْبر زاضتۺ
ضیوی زرهبًی ٍ رازیَتزاپی ثز رٍی سلَلّب ٍ ثبفتّبیی کِ سزػت تکثیز ثبالیی زارز هبًٌس هَلکَل هَ ثیطتزیي تبثیز را هیگذارز.
ایلربًی افشٍزۺ ثزای هثبل ضیوی زرهبًی ٍ رازیَتزاپی هٌجز ثِ ریشش هَ زر ثیوبر هیضَز کِ اغَالً ایي ػبرضِ هَقتی ذَاّس ثَز ٍ حسٍز ّ ۶فتِ پس اس اتوبم زرهبى هَ هجسز رضس پیسا
هیکٌس.
هسئَل کویتِ پزستبری اًجوي کلیٌیکبل اًکَلَصی ایزاى ثب ثیبى ایٌکِ هغش استرَاى کِ ثز رٍی سلَلّبی ذًَی تبثیز گذاضتِ ٍ ثبػث کبّص گلجَلّبی سفیس ٍ هستؼس ضسى ثیوبر ثِ
ػفًَتْب هیضَز ذَز یکی اس ػَارؼ ثبلقَُ کطٌسُ ًبضی اس رازیَتزاپی ٍ ضیوی زرهبًی است ،ػٌَاى کززۺ ثٌب ثز ایي افشایص زرجِ حزارت ٍ ثزٍس ػالئن ػفًَت ثبیس ثالفبغلِ گشارش
ضَز .ثؼالٍُ ػَارؼ ًبضی اس ضؼف هغش استرَاى ثبػث کبّص پالکت ٍ هستؼس ضسى ثیوبر ثِ ذًَزیشی هیضَز ٍ تبثیز ثز سلَلّبی قزهش هٌجز ثِ ثزٍس آًوی (کن ذًَی) زر ثیوبر
کوک هیکٌس کِ ًقص تغذیِ زر ایي هَرز ثسیبر ثب اّویت تلقی هیگززز.
ایلربًی افشٍزۺ سَهیي ثبفتی کِ اس سزػت تکثیز ثبالیی ثزذَرزار ّستٌس سلَلّبی پَضبًٌسُ هربط ّبی ثسى ًیش ّستٌس کِ زر ًتیجِ احتوبل ثزٍس سذنّبیی زر زّبى ٍ سبیز قسوتّبیی
زستگبُ گَارش را فزاّن هیکٌس.

ایي ػضَ ّیبت ػلوی زاًطگبُ ػلَم پشضکی ضْیس ثْطتی زر ازاهِ یبزآٍر ضسۺ تروساى ٍ ثیضِّب ًیش هیتَاًٌس ثِراحتی تحت تبثیز ضیوی زرهبًی ٍ رازیَتزاپی قزار ثگیزًس کِ ایي اهز
هَجت اذتالالت قبػسگی زر ذبًنّب ٍ کبّص فؼبلیت اسپزمّب زر آقبیبى هیضَز.
ثِ گفتِ ٍی ،ثبیس زر ًظز زاضت کِ ضیوی زرهبًی یک زرهبى سیستوبتیک است ٍلی زرهبى رازیَتزاپی هَضؼی ثَزُ ٍ زر ًتیجِ ػَارؼ ٍ هطکالت ثِ زًجبل ایي زرهبى فقظ زر هحل تحت
زرهبى رخ هیزّس.
ایلربًی زرثبرُ تبثیز رصین غذایی زر کبّص ػَارؼ ًبضی اس ضیوی زرهبًی ٍ رازیَتزاپی ،ػٌَاى کززۺ رصین غذایی هٌبست ثبػث تقَیت سیستن ایوٌی ٍ هغش استرَاى ضسُ کِ زر ًتیجِ ثِ
ثیوبر کوک ٍ هٌجز ثِ جلَگیزی ٍ یب کبّص ػَارؼ زر ثیوبر هیضَز .هسئَل کویتِ پزستبری اًجوي کلیٌیکبل اًکَلَصی ایزاى زرثبرُ رٍشّبی تغذیِ ای ثزای زرهبى اسْبل ٍ ًفد
ًبضی اس ضیوی زرهبًی ،گفتۺ ثِ ثیوبراى تَغیِ هیضَز هبیؼبت ثِ حس کبفی ثٌَضٌس ،اس غذاّبی پزچزة پزّیش ٍ تؼساز زفؼبت هػزف غذا را سیبز کٌٌس.
ٍی افشٍزۺ ّوچٌیي ثِ ایي زستِ اس ثیوبراى تَغیِ هیضَز اس هَاز غذایی هبًٌس ترن هزؽ ،هَس رسیسُ ،پٌیز ،ثزًج ،آة اًگَر استفبزُ کٌٌس ٍ هػزف ضیز ،هحػَالت ّوزاُ آى ،چبی پز
رًگ ،قَُْ ٍ ضکالت را هحسٍز کٌٌس .ایي ػضَ ّیبت ػلوی زاًطگبُ ػلَم پشضکی ضْیس ثْطتی تَْع ٍ استفزاؽ را یکی زیگز اس ػالئن ضیوی زرهبًی ٍ رازیَتزاپی زاًست ٍ یبزآٍر
ضسۺ ثزای کبّص ایي ػالئن ثِ افزاز تَغیِ هیضَز سًججیل ،هبیؼبت ذٌک ،کیکّبی کن ضیزیي ،هیَُ ٍ سجشیجبت ًزم یب پَرُ ضسُ ،آثٌجبت تزش ٍ یب چٌس قغزُ لیوَ تزش هػزف
کٌٌس .ایلربًی ثب تبکیس ثز ایٌکِ ًیبس ثِ پزٍتئیي ٍ کبلزی زر ثیوبراى هجتال ثِ سزعبى افشایص هییبثس ،گفتۺ ثٌبثزایي ثِ ایي افزاز تَغیِ هیضَز رٍساًِ هَازی هبًٌس ضیز ،پٌیز ،هبست،
ترن هزؽ ،کزُ ثبزام سهیٌی ،ذطکجبر ،ػسل ،صلِ ٍ ثستٌی را ثِ رصین غذایی ذَز ثیفشایٌس.
ثز اسبس ایي گشارش ،کبرگبُ ضیوی زرهبًی  ۲تب  ۴هززاز زر زاًطکسُ پزستبری هبهبیی زاًطگبُ ػلَم پشضکی ضْیس ثْطتی تَسظ اًجوي کلیٌیکبل آًکَلَصی ایزاى ثزگشار هیضَز ٍ زارای
 ۱۵اهتیبس ثبسآهَسی ثزای ضزکت کٌٌسگبى است.

