تغزيَ عبلوٌذی
ثب افضايؼ عي ،کل آة ثذى تقشيجب  02دسفذ کبُؼ ّ چشثي ثذى افضايؼ هي يبثذ .ثب افضايؼ عي ،اًشژي هتبثْليغن
پبيَ ( ،)BMRثَ ػلت کبُؼ تْدٍ هبُيچَ اي ّ افضايؼ تْدٍ ثبفت چشثي ثذى ،کبُؼ هي يبثذّ .سصػ هالين ،ثَ
دفظ ثبفت ثذّى چشثي ثذى کوک هي کٌذ دس ًتيجَ ،کبُؼ تْدٍ ثذّى چشثي ثذى ًؾبًَ اي اص سخذاد فشآيٌذ
عبلخْسدگي اعت.
کبُؼ تشؽخ اعيذ ّ قذست دشکتي هؼذٍ هوکي اعت هٌجش ثَ کبُؼ جزة هْاد هغزي هِن هثل فْالتّ ،يتبهيي
ّ ،B12يتبهيي  ّ Dکلغين ؽْد .کبُؼ ادغبط ىؼن هْاد غزايي تْعو پشصُبي چؾبيي صثبى ّ کبُؼ دظ
ثْيبيي عجت کبُؼ تْاًبيي فشد دس تؾخيـ هضٍ ّ ىؼن هْاد غزايي هي ؽْد کَ خْد کبُؼ دسيبفت غزا سا دس پي
خْاُذ داؽت .تغييشات عيکل خْاة هٌجش ثَ اختالل دس خْاة ّ ثي خْاثي ّ خْاة آلْدگي دس ىْل سّص هي ؽْد.
ثٌبثشايي تْاى فشد ثشاي تِيَ سژين غزايي عبلن ًققبى هي يبثذ.
ثيوبسي ُبي هشتجو ثب تغزيَ دس دّساى پيشي
تغزيَ دس پيؾگيشي اص ثغيبسي اص ثيوبسي ُبي دّساى عبلوٌذي اص جولَ آة هشّاسيذ ،التِبة هفبفل ،پْکي اعتخْاى
ّآلضايوش ًقؼ داسد.
آة هشّاسيذ
ثيوبسي ّاثغتَ ثَ عي هي ثبؽذ کَ دس آى ػذعي ُبي چؾن آعيت هي ثيٌٌذ ّ اگش ػذعي ُب تذت ػول جشادي
تؼْيل ًؾًْذ ،دس ًِبيت ثَ کْسي هٌجش هي ؽْد .الجتَ ايي ثيوبسي دس اثش قشاس گشفتي دس هؼشك ًْس آفتبة ،آعيت
اکغيذاتيْ ،ػفًْت ُبي ّيشّعي ،هْاد عوي ّ اختالالت ژًتيکي ػبسك هي گشدد .هْاد هغزي آًتي اکغيذاًي
هوکي اعت دس ثَ دذاقل سعبًيذى هيضاى آعيت چؾوي کوک کٌٌذ.
التِبة هفبفل
ثب افضاي ؼ عي ،اعتخْاى ُب ؽکٌٌذٍ ؽذٍ ّ هفبفل ثي ؽکل ّ دسدًبک ؽذٍ ،دشکت هؾکل هي گشددًْ .ػي اص
التِبة هفبفل ،سّهبتيغن هفقلي هي ثبؽذ کَ استجبه ًضديکي ثب سژين غزايي داسد .دس ايي ثيوبسي عيغتن ايوٌي
ثَ اؽتجبٍ ثَ پْؽؼ اعتخْاى ُب دولَ هي کٌذ .ػولکشد عيغتن ايوٌي ثَ تغزيَ کبفي ثغتگي داسد ّ سژين
ًبکبفي هوکي اعت اي ي ًْع التِبة هفبفل سا ثَ ُوشاٍ داؽتَ ثبؽذ.
پْکي اعتخْاى
اص ثيوبسي ُبي ؽبيغ دّساى عبلوٌذي اعت کَ اعتخْاى ُب ثَ خبىش کبُؼ هيضاى اهالح ،ؽکٌٌذٍ هي گشدًذ .تب
کٌْى ػْاهل خيش هتؼذدي هبًٌذ کوي دسيبفت کلغين ،دسيبفت ثيؼ اص دذ ّ يب کن پشّتئيي ،هؤًث ثْدى ،يبئغگي،
افضايؼ عي ،کوي ّصىً ،ژاد ،ژًتيک ّ ّجْد عبثقَ خبًْادگي ايي ثيوبسي ،هقشف داسُّبيي هبًٌذ کْستيکْ
اعتشّئيذُب ّ اثتال ثَ ثيوبسي ُبي کليْي ،کجذي ،ديبثت ،آلضايوش ،سّهبتيغن هفقلي ّ  ...سا ثشاي ايي ثيوبسي ًبم
ثشدٍ اًذ.
جِت پيؾگيشي اص ايي ثيوبسي کَ ًبتْاًي ّ کبُؼ قذ ّ ؽکغتگي ُبي اعتخْاًي سا ثَ دًجبل داسد ،افضايؼ تذشک
ّ فؼبليت ّ هقشف سژين دبّي هقبديش کبفي پشّتئيي ّ کلغين تْفيَ هي ؽْد.
جِت تٌظين ثشًبهَ ُبي غزايي ثشاي عبلوٌذاى هجتال ثَ ايي ثيوبسي تْجَ ثَ ًکبت صيش مشّسي ثَ ًظش هي سعذ:
1ـ تأهيي کبلشي کبفي جِت دفظ ّصى هيلْة ّ تْجَ ثَ اختالالتي هبًٌذ ثي اؽتِبيي يب پشخْسي ػقجي؛

0ـ هقشف سّصاًَ  4ـ ّ 3ادذ اص گشٍّ لجٌيبت؛
3ـ تِيَ ػقبسٍ کلغين اص اعتخْاى گبّ يب گْعفٌذ؛
4ـ تْجَ ثَ هقشف ثبدام ،فٌذق ،عجضي ُبي ثشگ عجض ّ دجْثبت مشّسي ثَ ًظش هي سعذ
 5ـ قشاس گشفتي  32ـ  15دقيقَ سّصاًَ دس هؼشك ًْس خْسؽي ذ ثذّى پْؽؼ (جِت تأهيي ّيتبهيي  Dالصم)
6ـ هقشف سّغي ُبي گيبُي غيش اؽجبع هبًٌذ آفتبثگشداى ،رست ،صيتْى (کوتش اص  %32کبلشي)
7ـ هقشف اًْاع هبُي (ثخقْؿ عبسديي ،کلي کب ثَ عجت آًکَ ثب اعتخْاى خْسدٍ هي ؽْد دبّي کلغين فشاّاى
هي ثبؽذ)
8ـ اعتفبدٍ اص آة هيٍْ ُبي ىجيؼي ثَ جبي اعتفبدٍ اص ًْؽبثَ ُبي کْالداس ،قٍِْ ّ چبي پشسًگ
تْفيَ ُبي تغزيَ اي ثشاي عبلوٌذاى
1ـ دس ايي عٌيي سػبيت افل تٌْع دس ثشًبهَ سيضي غزايي ّ دس ػيي دبل تْجَ ثَ ػبدات غزايي ّ ؽيٍْ صًذگي فشد
عبلوٌذ ثغيبس اُويت داسد.
0ـ سژين غزايي عبلوٌذ ثبيذ داساي هْاد غزايي غٌي اص ّيتبهيي ُب ّ اهالح ثَ ّيژٍ کلغين ّ آُي ثبؽذ لزا هقشف
ؽيش ّ لجٌيبت ،غزاُبي گْؽتي ّ عجضي ُب ّ هيٍْ ُب ثغيبس تأکيذ هي ؽْد.
3ـ تْفيَ هي ؽْد تؼذاد ّػذٍ ُبي غزايي عبلوٌذاى افضايؼ دادٍ ؽْد (دذاقل ّ 5ػذٍ دس سّص) ّ دس ُش ّػذٍ
هقذاس غزاي کوتشي هقشف ؽْد.
4ـ تأکيذ هي ؽْد کَ عبلوٌذاى اص غزاُبي پشچشة ّ عشر ؽذٍ ،عظ هبيًْض ،عجضي ُبي ًفّبر هثل کلن ،گل کلن،
پيبص ّ  ...اعتفبدٍ ًکٌٌذ.
 5ـ ثب تْجَ ثَ هؾکل يجْعت دس اکثش عبلوٌذاى ،هقشف کبفي هبيؼبت ( 8تب  12ليْاى دس سّص) ّ هْاد پشفيجش ًظيش ًبى
تِيَ ؽذٍ اص گٌذم کبهل ّ هيٍْ ُبيي هثل گالثي سعيذٍ ،آلْ ،آلْصسد ّ عجضي ُب اُويت داسدُ .وچٌيي ُؾذاس دادى
ثَ عبلوٌذ دس هْسد هنشات هقشف ثي سّيَ هغِل ُب هي تْاًذ هفيذ ثبؽذ.
6ـ دس عبلوٌذاًي کَ جْيذى غزا ثشاي آًِب هؾکل اعت ،هقشف غزاُبي ًشم هثل اًْاع پْسٍ ،گْؽت ًشم ،عْپ،
آؽي کَ دجْثبت صيبد ًذاسد ّ آة هيٍْ تْفيَ هي ؽْد.
7ـ ثشخي اص عبلوٌذاى هوکي اعت هجتال ثَ فؾبسخْى ثبال ثبؽٌذ .دس ايي هْسد سژين غزايي کن عذين ّ دس فْست
ًيبص ،کبُؼ ّصى پيؾٌِبد هي ؽْد.
 8ـ ثشاي تٌظين سژين غزايي ثشاي کبُؼ ّصى دس عبلوٌذاًي کَ امبفَ ّصى داسًذ ،دتوب ثبيذ ثب هتخقـ تغزيَ
هؾْست ؽْد.
9ـ ثشاي جلْگيشي اص هؾکالت ػبىفي ـ ادغبعي عبلوٌذاى ،ثِتش اعت ثَ ػبدات غزايي آًِب ادتشام گزاسدٍ ؽْد ّ
ُش گًَْ تغييشي ثب هاليوت ّ تفبُن ثَ ّجْد آيذ.
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