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 انرژی

 
 ادامه بقا در انسان همواره فراهم گردد.منظور  باید به این انرژی    . همچنینانرژی موجود در باندهای شیمیایی موجود در غذاها باید طی متابولیسم آزاد شود 

شامل   و   آورند یندهای سلولی ویژه امکان استفاده از انرژی را برای بدن فراهم می ا گردد. فرتبدیل می شود،  می درنهایت انرژی به گرمایی که در فضا پخش  

ها، کارهای مکانیکی عضالت بدن و تولید گرما برای حفظ دمای نورون کمک  به های الکتریکی  های بدن، انتقال پیام حفظ بافت برای  های بیوشیمیایی  واکنش 

ارهای ک های بیوشیمیایی بدن، انجام  تواند برای حفظ ساختار و واکنش ه انسان می ک لی از انرژی است  کانرژی آزاد شیمیایی مواد غذایی، تنها ش   .هستندبدن  

  .کند های خارجی از آن استفاده ارک گردش خون، تنفس، انقباض ماهیچه و انجام مانند   ،داخلی 

از کربوهیدرات، پروتئین، چربی  الکل موجود در رژیم گرفته شده و به اشکال زیر بیان می انرژی غذا  ژول   . 2واحد گرما(،    - کالری )کیلوکالری .  1شود:  ها و 

 (International Scientific Unit  ،)3 .  شود. واحد استاندارد انرژی مصرفی کالری است. یک گرم اسیدبنزوئیک که کمتر استفاده می  ۱بر پایه انرژی حاصل از

دلیل باالبودن گراد است. به درجه سانتی   ۱۶گراد به درجه سانتی  ۱۵گراد از درجه سانتی  1گرم آب به میزان    1کالری مقدار گرمای مورد نیاز برای افزایش دمای 

 .(kcalشود ) کالری است، استفاده می   ۱۰۰۰ان انرژی حاصل از غذاها، معمواًل از واحد کیلوکالری که معادل  میز 

 1  .شود ق می   متر با نیروی یک نیوتون اطال   1کیلوگرم به میزان  1جا کردن ژول به انرژی مورد نیاز برای جابه 

توانایی انسان برای استفاده از لوکالری است.  کی  ۰/ ۲۳۹کیلوژول برابر    1کیلوژول و    ۴/ ۱۸۴کیلوکالری برابر  

از وجود دستگاه  ناشی  ان ک ه امکی است  ک های بیوشیمیایی، ساختاری و فیزیولوژیانرژی آزاد شیمیایی، 

ه ک. از آنجا  کندمی ه برای حیات ضروری هستند فراهم  کال انرژی  ک تبدیل انرژی آزاد شیمیایی را به سایر اش 

است،    ک نهایی متابولی آنتروپی محصوالت   از محصوالت اولیه  انرژی موجود در غذاها بیشتر  از  قسمتی 

تبدیل انرژی موجود در غذاها به ترکیبات بیوشیمیایی پرانرژی کفایت   .است گرمازایی اجباری  درصد    ۵حدود  

  ATPصورت به انرژی غذاها   درصد   ۴۵تقریبًا  .رود انرژی آن به هدر می درصد   ۵۰ای که گونه به   ؛ کمی دارد 

قرار می  به   نیز  نهایت  . در گیرددر دسترس بدن  انرژی غذا  از بدن خارج تمام  یا کار خارجی  صورت گرما 

  .شودمی 
 

 ها و عوامل مؤثر بر آنمغذی تولیدشده از درشت   ATPمیزان  

ATP  ها براساس نسبت مغذی درشت آمده از اکسیداسیون  دست به ( ۳:۱فسفریالسیون به اکسیداسیون = P:O ) این مبحث کامال بیوشیمی بوده که  است(

. شود می های متابولیک محاسبه  شدن سوخت برای آغاز، تجزیه، انتقال و فعال نیز  مورد نیاز    ATP  . در چرخه تنفسی بیوشیمی راجع به آن صحبت میکنم(

مول  38مول گلوکز در میتوکندری  1باشد. به طور مثال با اکسیداسیون  می  خالص بر اساس فاز پس از وعده غذایی، هضم، جذب و انتقال  ATPاین مقدار 

ATP   پس مقدار    ،شود می   مول در فعال شدن مصرف   2اما    آید می   به دستATP    درصد است. با احتساب انرژی مصرف شده در چرخه کوری،   95خالص

بر اساس فاز پس از وعده غذایی، درصد است.    82درصد طبق متن مادرن و طبق جدول  85به دست آمده   ATPو گلوکونئوژنز مقدار خالص   گلوکز آالنین 

مول   1اولئیک مثال زده شده است که با اکسیداسیون   اسید ها  درصد است. در مورد چربی  75خالص کربوهیدرات غذایی   ATPهضم، جذب و انتقال مقدار  

ها به دست آمده از اکسیداسیون چربی  ATPشود پس مقدار می  سازی مصرف یندهای لیپولیز و فعال ا مول در فر  5.5شود اما می  تولید  ATPمول  146آن  

انرژی مصرف شده در گلوکونئوژنز، ها . در مورد پروتئین درصد است  90خالص چربی غذایی   ATPدرصد است اما بر اساس فاز پس از وعده غذایی مقدار    96

پروتئین غذایی   ATPدهد که با در نظر گرفتن فاز پس از وعده غذایی مقدار  می   درصد کاهش   65خالص را تا    ATPمقدار  ها  تولید اوره و سنتز مجدد پروتئین 

تولیدشده در اکسیداسیون   ATPدرصد از    ۱۰سازی سبب اتالف  فعال   فرایندهای انتقال، ذخیره، چرخه مجدد و به طور کلی و جمع بندی    درصد است.  55

برای چربی،  ATPشوند؛ بنابراین بازده خالص  های رژیم غذایی می اکسیداسیون پروتئین درصد در  45ها و  درصد در اکسیداسیون کربوهیدرات  ۲۵ها،  چربی 

 .درصد است  55و   75،  90کربوهیدرات و پروتئین رژیم غذایی به ترتیب  
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 مصرف الکل و نحوه اکسیداسیون آن

از  الکل   خون  به   ، مصرف بعد  جریان  وارد  کهمی سرعت  میزان   شود 

کبدی   دهیدروژناز  الکل  آنزیم  فعالیت  و  غلظت  به  آن  اکسیداسیون 

به  الکل  اکسیداسیون  دارد.  سایر بستگی  اکسیداسیون  سرعت 

تبدیل آن به  به دهد. اکسیداسیون اتانول ها را کاهش می مغذی درشت 

 .شود آن به گرما تبدیل می درصد  20و  ATP یداسیون الکل به انرژی حاصل از اکس  درصد 80. حدود  وابسته است بسیار استات و فسفریالسون اکسیداتیو  

و  دارد فارماکولوژیک  تأثیرات  ازحد اتانول  . درعوض مصرف بیش شود می منجر به افزایش وزن    ،کنند های الکلی در افرادی که رژیم سالم مصرف می نوشیدنی 

 .کاهش دهد به الکلیسم  در افراد مبتال را  و وزن  کند  تواند روند طبیعی غذاخوردن را مختل  می 

در بدن انسان اهمیت چندانی    فرایند این    .شود می انجام  درصد    25کفایت    ، با است های موجود در رژیم غذایی به چربی  یند تبدیل کربوهیدرات ا لیپوژنز که فر 

 .شود می منظور گسترش ذخایر گلیکوژنی استفاده  چراکه مقادیر زیاد کربوهیدرات موجود در رژیم غذایی بیشتر به   شود؛ فراوانی منجر نمی و به اتالف انرژی  ندارد  
 

 انرژی مواد غذایی  محاسبه 

سوزاندن کامل آن ماده غذایی   با شود. انرژی پتانسیل موجود در غذا  می   گیری اندازه متری  میزان کل انرژی در دسترس بدن حاصل از غذا توسط بمب کالری 

حاوی مقادیر و  ای بسته  متری، محفظه آید. بمب کالری محاسبه گرمای آزادشده به دست میهمچنین  و آب و  2COشدن آن به  متری و تبدیل در بمب کالری 

سوزد. اطراف محفظه توسط و با استفاده از اکسیژن اتمسفر می شود می کتریکی ماده مشتعل  که درنتیجه جرقه ال است  ای از ماده غذایی مورد نظر  شده وزن 

مقادیر واقعی گرمای .  شودمقدار مشخصی آب فرا گرفته شده است و از میزان افزایش دمای آب برای ارزیابی مقدار گرمای حاصل از ماده غذایی استفاده می 

 9/ 45ازای هر گرم کربوهیدرات،  کیلوکالری به   4/ 10متوسط این مقدار    طوربه ترکیب شیمیایی آن ماده متفاوت است.  براساس  ایجاد شده به ازای هر گرم ماده  

 .ازای هر گرم الکل استکیلوکالری به  7/ 1ازای هر گرم پروتئین و  به ( 5.4)در مادرن  کیلوکالری   5/ 65و    ( 9.3)در مادرن    کیلوکالری به ازای هر گرم چربی 

 )ستون دوم جدول( . شود می بعد از در نظر گرفتن مقادیر دفعی در مدفوع جذب  اه گوارش  که در دستگ است هضم بخشی از انرژی غذایی انرژی قابل 

تواند نیتروژن نمی   )بدن   ها شدن نیتروژن موجود در پروتئین ن با در نظر گرفتن این امر و متابولیزه درصد نیست.  100قابلیت هضم و جذب در بدن ما 

 کیلوکالری به ازای هر گرم تولید  4.2دن نخواهد بود. در نتیجه تنها پروتئین تنها  ب را اکسید کند بنابراین انرژی حاصل از جزء نیتروژنی در دسترس ها  پروتئین 

متابولیزه میزان انرژی در دسترس بعد از در نظر گرفتن مقادیر دفعی در مدفوع، انرژی قابل   ترتیب زیر خواهد بود.ارزش انرژی فیزیولوژی به   ،کند( می 

که در رژیم غذایی شود می   گیری اندازه این انرژی با تکنیک تعادل دقیق  . رسد می   4به    4.2بنابراین مقدار عددی پروتئین از   ، استادرار و گازهای دفعی 

متابولیزه شود. در انگلستان انرژی قابل نیز گفته می   Atwaterبه آن ضریب  بنابراین    شد؛ شناسایی   Atwaterتوسط   1900های ابتدایی انسان در سال 

 شود.ازای هر گرم در نظر گرفته می کیلوکالری به   3.75ها  شده پروتئین 

 -احتراق انرژی ناخالص غذا )گرمای حاصل از  
 کیلوکالری/ گرم(

 انرژی قابل سوخت و ساز )کیلوکالری/ گرم( هضم )کیلوکالری/ گرم(انرژی قابل 

 4/ 0 4/ 0 4/ 10 کربوهیدرات
 9/ 0 9/ 0 9/ 45 چربی

 4/ 0 5/ 20 5/ 65 پروتئین
 7/ 0 7/ 10 7/ 10 الکل

 

 .است  « Unavailable Carbohydrate»   هضم  غیرقابل دسترس و مقاوم به   های کربوهیدرات چون حاوی    ؛ کیلوکالری در گرم برای فیبر در نظر گرفته شده است   2  میزان 
 

 اکسیداسیون مواد غذایی در بدن  کننده عوامل تعیین 

از درشت  اکسیداسیون سوبسترا، عملکردی  طریق  مغذی میزان  از  به های دریافتی  است. اکسیداسیون پروتئین  انرژی  بازگردش  طور رژیم غذایی و سطح 

به قابل  می توجهی  تعیین  پروتئین  دریافت  است.   که درحالی   ؛ شود وسیله  متغیرتر  انرژی  مخلوط سوخت  در  آزاد  چرب  اسیدهای  یا  گلوکز  نسبی  توزیع 

در مقابل چربی دریافتی سبب . استین امر جهت حفظ ذخایر گلیکوژن در بدن ا  که   شودمقدار دریافت کربوهیدرات تنظیم می براساس  اکسیداسیون گلوکز 

  شود. مقداری از چربی ذخیره می   ،شود و در شرایطی که بدن در شرایط تعادل مثبت انرژی قرار دارد اکسیداسیون خود نمی 

سوخت ترجیحی مغز گلوکز است ، اما در این مورد استثناهایی نیز وجود دارد: هستند   ATPها به یکدیگر و تولید مغذی ها قادر به تبدیل درشت اغلب سلول 

های قرمز . گلبول کندتواند استفاده  منظور تطابق با گرسنگی مطلق استفاده کند، ولی از اسیدهای چرب آزاد نمی تواند از اجسام ستونی نیز به و این ارگان می 

  کربوهیدرات چربی پروتئین
 شدهساخته  ATP /  کیلوکالری 18 18/ 3 18
 Post- absorptive ATP yield درصد  82 درصد  96 درصد 65

 شدهجایگزین  ATP /  کیلوکالری 22 19 28
 شدهحاصل   ATPمجموع   درصد  75 درصد  90 درصد  55

 شدهجایگزین  ATP /  کیلوکالری 24 20/ 3 33
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مسئول قسمت اعظم درصد(   20( و عضالت اسکلتی )درصد   30تا  25های داخلی ) ارگان درصد(،  20در زمان استراحت، مغز ) . هستند گلوکز وابسته  نیز به

انرژی   بدنی مصرف ماهیچه   هستند،بازگردش  بر مصرف سایر بافت اما در فعالیت شدید  از جذب ) برتری داردها  ای اسکلتی   Post. در وضعیت پس 

Absorptive State کننددر طی فعالیت عضالت از ذخایر گلیکوژن خود استفاده می  که درحالی   ؛ شوند ( اسیدهای چرب آزاد عمدتًا توسط عضالت اکسید می. 
 

 انرژینیاز به  

که برای رشد و تکامل در یک شخص با سن، جنس، وزن، قد و سطوح فعالیت فیزیکی الزم است. در کودکان، زنان   است دریافت انرژی رژیمی    نیاز به انرژی 

گیرد. در صورت می (  Good Healthکردن وضعیت سالمتی مناسب ) منظور تشکیل بافت، میزان ترشح شیر و برآورده باردار و زنان شیرده تأمین انرژی به 

وزن بدن شاخص کفایت یا عدم کفایت شود.  ( می Energy Expenditureمصرفی )افزایش یا کاهش انرژی  سبب  دیدگی، استرس  افراد بیمار و دچار آسیب 

انرژی  انرژی است  با این حال پرخوری یا   ؛ دارد . بدن توانایی خاصی برای تغییر و شیفت مخلوط سوختی کربوهیدرات، پروتئین و چربی برای نیازهای 

تغییرات دریافت انرژی  زیرا   است؛ وزن بدن شاخص مناسبی برای کفایت یا عدم کفایت انرژی  شود. تغییر در وزن بدن می سبب مدت خوری در طوالنی کم 

زیرا بدن نیست؛  ها  مغذی و ریز ها  مغذی درشت اما شاخص معتبری برای تکاپوی   شود، تغییرات وزن   سبب تواند در طول زمان  ها می مغذی حاصل از درشت 

دلیل اینکه وزن بدن ، به عالوه به . کند دارد تا بتواند با نیاز به انرژی سازگاری حاصل  ها مغذی درشت فردی برای استفاده از مخلوط سوخت توانایی منحصربه 

افت چربی دارد یا برعکس، نیازهای انرژی متفاوتی به یک فرد با وضعیت توده ب   در مقایسه با ، فردی که توده ماهیچه بیشتری  است تحت تأثیر ترکیب بدن  

 دارد.بیشتری   نیازهای انرژی  ، ای دلیل افزایش در توده چربی و توده ماهیچه نرمال دارد. فرد چاق به 
 

 اجزای کل انرژی مصرفی

کل   ء، شود. این سه جز مصرف می   3(AT)   فعالیت و گرمازایی   2( TEF)   گرمایی غذا ، اثر  1( BEE)  های انرژی مصرفی پایه بدن انسان به شکل   وسیله انرژی به 

 AT + TEF + = BEE TEE  شوند. نامیده می   4(TEE)   مصرفی انرژی  
 

 مصرف انرژی پایه و استراحت

BEE    5یا انرژی متابولیک پایه یاBMR   حداقل انرژی سازگار با زندگی است  .BEE  افراد بدون فعالیت که  است  ساعت    24شده در طی  مقدار انرژی مصرف

در ابتدای صبح قبل از هر نوع فعالیت   BEEتولید گرما مثل لرزیدن جلوگیری کند.    فراینداز  این امر  تا    دارندفیزیکی و ذهنی و در یک محیط خنثی قرار  

 .  ساعت ناشتایی شبانه(   12)در وضعیت پس از جذب بعد از    شود وتین اندازه گرفته می کساعت بعد از دریافت غذا، نوشیدنی یا نی  12تا    10جسمانی و  

BEE ماند. روزانه تقریبًا ثابت می  BMR   میزان متابولیسم در حالت خواب   گیرد.وضعیت تغذیه و سالمتی قرار می ،  تحت تاثیر سن، جنس، ترکیب بدنی

 (SMR  )5   درصد کمتر از    10تاBMR  .است 
 

 7(RMR)   استراحت یا میزان متابولیکی    6(REE)  انرژی مصرفی استراحت 

ترکیبات ها شامل تنفس، گردش خون، سنتز  حفظ هموستاز و عملکرد طبیعی بدن است. این فعالیت برای  های ضروری شده در فعالیت میزان انرژی مصرف 

از عرض غشا ارگانیک و پمپ یون  انرژی مصرف هستند.    ها  شامل   RMRسیستم عصبی مرکزی و حفظ دمای بدن است.    وسیله شده به همچنین شامل 

توانند می   BMRو   BEEو    RMRو   REEاصطالحات   . است BEEدرصد بیشتر از   20تا  10به میزان شود و های مصرف انرژی نمی گرمازایی، فعالیت و دیگر راه 

 شود.استفاده می  BEEو    REEجای هم استفاده شوند، اما در این فصل از  به 

RMR   در همان شرایط  BMR  ساعت ناشتا نیاز است و فعالیت فیزیکی قبل از آزمایش و اینکه چه  4تا  3آن به    جز اینکه برای محاسبه  ؛شود محاسبه می

 20تا    10شود که در بیشتر موارد مقدار آن می   گیری اندازه   RMR، میزان  BMR  گیری اندازه مشکالت  دلیل  حال حاضر به در    شود. ساعتی از روز باشد کنترل نمی 

انجام  وزن بدن یا توده بدون چربیاساس   برولی امروزه این عمل  شد،  می بر مبنای سطح بدن تعدیل و نرمال    BMRدر گذشته    بیشتر است.   BMRدرصد از  

 شود.می 

 
1. Basal Energy Expenditure 
2. Thermic Effect Of Food 
3. Activity Thermogenesis 
4. Total Energy Expenditure 
5. Basal Metabolic Rate 
66. Resting Energy Expenditure 
7. Resting Metabolic Rate 
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 REE عوامل مؤثر بر 

 بیشترین اثر را دارند. یب بدن ک )جثه( و تر   اندازه  شود، اما می   افراد میان  در    REE  تفاوت   بسیاری سبب عوامل 

 سن 

های اول و ویژه در سال به  ، گیرد، بیشترین مقدار را در دوران سریع رشد قرار می   1 ( LBM) لخم بدن    توده تحت تأثیر نسبت  فراوانی  به میزان  REEاز آنجا که  

درصد از   15تا  12نوزادان در حال رشد   الری به ازای گرم بافت بدن است.ک یلو ک 5های بدن حدود انرژی اضافی مورد نیاز برای سنتز بافت زندگی دارد.  دوم

ل انرژی مورد نیاز ک درصد    1الری برای رشد به حدود  ک نیاز    ، شود تر می بزرگ   ک ود ک . وقتی  نندک بافت جدید ذخیره می ل  ک آمده از غذا را به شدست به انرژی  

دلیل از دست دادن توده بدون این کاهش به   یابد.درصد در هر دهه در افراد با وزن ثابت کاهش می   2تا    1متابولیسم پایه با افزایش سن  یابد.  اهش می ک 

تواند به خوشبختانه ورزش می توان آن را پیشگیری کرد. های استقامتی می ( با افزایش سن است که با ورزش 3FMو افزایش توده چربی )  ( 2FFMچربی ) 

 .استمرتبط   LBM  ی ای با کاهش اجزا با افزایش سن تا اندازه  REEبیشتر کمک کند. کاهش میزان    REEو    LBMحفظ  
 

 یب بدنک تر 

FFM  یاLBM اصلی مصرف انرژی استراحت یا   کننده گویی پیش و  کننده تعیین از عوامل همچنین ی بدن و  ک بافت فعال متابولی  REE   .همچنین  استFFM 

ها بیشتر، متابولیسم استراحت آن   FFMشتن  دا دلیل  به   ، ای بیشتری دارند ماهیچه   ه ه تود ک ارانی  ک ورزش   .است   REE  تغییرات در درصد    80حدود  مسئول  

درصد مربوط به توده چربی   2و    FFMدرصد مربوط به    73  ، در افراد   RMRیک متاآنالیز، تفاوت  براساس    .ار استک بیشتر از افراد غیر ورزشدرصد    5حدود  

 (FM است. بعد از تطابق )RMR  براساسFFM ،RMR  در محدوده نوزادی تا است هم تفاوتی ندارد، ولی در افراد چاق و الغر متفاوت   در زنان و مردان با .

 ؛یابد با افزایش توده بدنی کاهش می  FFMازای کیلوگرم وزن  به   RMRازای کیلوگرم وزن یا  به   RMRخطی نیست. میزان    FMو    RMRمیان  بزرگسالی ارتباط  

کاهش میزان یابد ) )مغز، کبد و قلب( نیز کاهش می هستند  تر  هایی که از نظر متابولیکی فعال بافت   یابد، نسبت طور که اندازه بدن افزایش می همان زیرا  

RMR   است های خاص بدن  ها و بافت و تغییر در میزان متابولیسم ارگان   های فعال متابولیکیکاهش نسبت ارگان   ه با افزایش سن، درنتیج ). 

شود. این در نظر گرفته می  (HMROsهای دارای سرعت متابولیک باال )برای ارگان   REEاز  درصد    60. حدود  کنند های بدن به تولید گرما کمک می ارگان 

دهد می   را در بزرگساالن تشکیل   RMRدرصد    70تا   60)کراوس(. روی هم رفته قلب، کبد، کلیه و مغز   هستند ها ها شامل کبد، مغز، قلب، طحال و کلیه ارگان 

های نسبتًا اندک . تفاوت است وابسته  HMROs  به میزان کل توده  FFMصورت مستقل از  های نژادی مختلف به شده در گروه های مشاهده . تفاوت )مادرن(

های فعال متابولیک به کاهش نقش جنس، سن در نظر گرفتن سهم ارگان ) شود می   REEتوجه در  های قابل تفاوت   سبب در افراد مختلف   HMROsدر میزان 

 (.انجامیده است و نژاد در توجه به تغییرات میزان متابولیسم 

 50تا    40عضالت   که درحالی  ؛ دهند می   به خود اختصاص ن را ی در بالغ   RMRدرصد میزان    70تا   60درصد وزن بدن و در مقابل    6  حدود مغز، کبد، قلب و کلیه  

 .است درصد   30تا    20به میزان  RMRدر    آنو نقش شود  می درصد وزن بدن را شامل  
 

 (مهم )  رو روبه خالصه جدول 

 زیر هستند:  ترتیبگرم وزن بافت به   100از نظر میزان متابولیسم استراحت به ازای    هاارگان 

 قلب= کلیه < مغز < کبد < عضالت اسکلتی< بافت چربی

 به شکل زیر است:  بدون در نظر گرفتن وزن بافت ها ارگان میزان متابولیسم  

 چربیماهیچه< کبد< مغز < پوست، روده، استخوان< قلب< کلیه < بافت  

 (۸۹)ارشد    ازای کیلوگرم وزن به انرژی بیشتری نیاز دارد؟ کدام بافت به   تست: 

 د( قلب ج( کبد          ب( مغز           الف( چربی        

 ؛ دارد  وجود   FFM  و   Total body Fat(  TBFچندین روش برای تخمین کل چربی بدن یا ) 

 (.TBWآب بدن )   گیریاندازه پتاسیم کل بدن و    گیریاندازه کردن زیر آب،  از جمله وزن 

 
1. Lean Body Mass 
2 Fat Free Mass 
3 Fat Mass 

متابولیسم )این ها در مصرف انرژی ها و بافت سهم ارگان 
 جدول از دو فصل انرژی و چاقی مادرن گرفته شده است(

وزن  ارگان
 (Kg) 

  Kgکیلوکالری/
 روز  / 

درصد از 
 متابولیسم کل

 8 440 3/0 کلیه

 20 240 1/ 4 مغز

 21 200 1/ 8 کبد

 9 440 3/0 قلب

 22 13 28 ماهیچه

 4 4 15 بافت چربی

پوست، 
روده، 

 استخوان

2 /23 12 16 
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FFM  بنابراین میزان ؛  شود های مصرف انرژی را شامل می درصد از تفاوت   80تا   50در افراد مختلفRMR  تخمینی از   FFM.است   

RMR = 370 + 21.6 ×FFM (Kg) 

 اندازه یا جثه بدن

تر و بدنی پهن تر بیشتر از افرادی است که قد کوتاه ، ولی در افراد بلندتر و باریک بیشتر است تری دارند،  میزان متابولیسم پایه در افرادی که جثه بدنی بزرگ 

خواهد بیشتر  و میزان متابولیسم پایه  تر  باال ها قدبلندتر باشد، فرد بلندتر سطح بدنی  برای مثال اگر دو نفر وزن یکسان داشته باشند، اما یکی از آن   ؛ دارند 

 بستگی فراوانی هم دن  مقدار توده عضالنی بدن با جثه ب   .میزان متابولیسم بیشتری دارند   ، داشت. به این ترتیب کسانی که سطح بدنی بیشتری داشته باشند 

وقتی میزان متابولیسم استراحت برای ترکیب بدن،   . کودکان غیر چاق، میزان متابولیسم استراحت بیشتری دارند   در مقایسه با ، کودکان چاق  نمونه برای    ؛ دارد 

ولی ، سطح بدن براساس   BMR شود، هیچ تفاوتی در میزان متابولیسم استراحت وجود ندارد. در گذشته توده بدون چربی و توده چربی مطابقت داده می 

 .شود در نظر گرفته می  (FFM) وزن بدن یا توده بدون چربی براساس امروزه  

توان میزان متابولیسم را به شکل بنابراین می   ؛ ترتیب است که لگاریتم میزان متابولیسم تابع خطی لگاریتم وزن بدن است بدین   BMRبدن با ارتباط وزن  

رابطه را . این  ( 0/ 75چهارم یا  در وزن به توان سه   ضرب   70) است   Kleiber –Brody  (3/4BMR=70WT )رابطه  براساس    که   توانی از وزن بدن نشان داد 

ازای واحد و میزان متابولیسم به است  چهارم( مربوط به بزرگساالن  )سه   𝟒/𝟑زیرا عدد    ؛ ها یا تمام افراد درون یک گونه به کار برد توان برای تمام گونه نمی 

 ها کمتر است.و درنتیجه عدد توانی در آن بیشتر اندازه متابولیسم در جوانان 
 

 آب و هوا

REE   با این حال   ؛ نند کزندگی می   معتدل ه در نواحی کاز افرادی است بیشتر  درصد  20تا   5نند، کزندگی می  نواحی گرمسیری ه در ک افرادیBMR  در افرادی

های بسیار سرد به و تغذیه خوبی دارند، همان است. میزان افزایش متابولیسم انرژی در محیط کنند  می که از مناطق گرمسیری به مناطق معتدل مهاجرت 

در مقایسه با   30تا   28و دمای باالی   22تا   20گرمازایی ناشی از سرما و گرما عبارت است از اینکه در دمای پایین  دارد.  بستگی  عایق چربی بدن و لباس فرد 

انرژی   ،کنند . از آنجا که افراد لباس خود را با دمای محیط تنظیم می یابددرصد افزایش می   5گراد میزان متابولیسم  ی درجه سانت   27تا    24دمای طبیعی  

( Metabolic Loadدلیل افزایش غدد عرق بار متابولیکی ) درجه فارنهایت به   86کردن در دمای باالتر از  ورزش .  استمصرفی ناشی از تنظیم دما بسیار اندک  

 .دهد افزایش می درصد    5را تا حدود 
 

 جنس 

، میزان است بیشتر  ه عضلها از  آن ه نسبت چربی کدر زنان . مربوط استیب بدن ک به اختالف در اندازه و تر   های جنسی در میزان متابولیسم عمدتاً تفاوت 

در زنان  BMR  تر بودن شود. پایین کمتر مشخص می ها این با پیرشدن این تفاوت وجود با متر از مردان با همان وزن و قد است. ک درصد    10تا   5ی کمتابولی 

  های هورمونی نیز در این امر نقش دارند.ولی تفاوت   ، ها در ترکیب بدن بستگی دارد به مقدار زیادی به تفاوت 
 

 وضعیت هورمونی

در طی هیجانات و استرس از طریق   ک اعصاب سمپاتی  ک. تحری یابداهش می ک ترتیب افزایش و  اری تیروئید انرژی مصرفی به ک م ک اری تیروئید و  ک در پر 

که در تنظیم اشتها و هستند  دو هورمون دستگاه گوارش    YYپپتید  شود. گرلین و  آزادسازی اپی نفرین سبب گلیکوژنولیز و افزایش فعالیت سلولی می 

انرژی نقش دارند.   این هورمون نقش   .شود می های اندوکرین موجود در روده کوچک و کولون در پاسخ به غذا ترشح  توسط سلول   YYپپتید هموستاز 

ه زنان، میزان متابولیک پایه . در طول سیکل ماهانشودمی القای سیری    سببکند و  رسد برخالف گرلین عمل می و به نظر می دارد در تنظیم اشتها    یمتوسط 

گذاری )فولیکوالر( میزان یابد. در فاز پیش از تخمک میزان متابولیک پایه افزایش می   )فاز لوتئال(   گذاری تا شروع قاعدگی در فاصله بین تخمک .  کند می تغییر  

ار قلبی ک های جنین همراه با افزایش جفت و بافت  رشد رحم،   ، بارداری دوره در . است درصد کمتر از فاز پیش از شروع قاعدگی )لوتئال(  15تا   6متابولیک 

  شود. می   درصد  15به میزان  BEEمادر موجب افزایش تدریجی 
 

 دما 

افزایش درصد    7درجه فارنهایت، میزان متابولیسم  98/ 6بیش از به  ازای هر درجه افزایش حرارت بدن  شود. به سبب افزایش میزان متابولیسم می نیز تب  

مطالعات بیانگر   . یابدافزایش می درصد   13گراد میزان متابولیسم درجه سانتی  37بیش از به ازای هر درجه افزایش در حرارت بدن به عبارت دیگر به  ؛ یابد می 

 .استماران بستری، ابتال به تب و همچنین سرما مطابق با وضعیت بیمار افزایش مصرف انرژی در بی 
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 سایر عوامل 

ترتیب گرم در زنان به میلی   240در مردان و  گرم کافئین  میلی   350تا    200شود. مصرف  کافئین، الکل و نیکوتین سبب افزایش میزان متابولیک می   مصرف 

ساعت افزایش دهد.   3تا    1درصد برای    30تا    10را    BMRتواند  شود. کافئین می درصد می   15تا    8درصد و    11تا    7به میزان    REEموجب افزایش متوسط  

عدد سیگار   24در یک مطالعه  نیست، اما  نقش سیگار در متابولیسم مشخص    . شود  TEEدرصدی در    3تواند موجب افزایش متوسط  می نیز  مصرف نرمال آن  

درصد   6درصد در مردان و   4تا    3به میزان    RMRوتین سبب افزایش  ک. مصرف نی ه است شد درصد    10موجب افزایش انرژی مصرفی به میزان  ساعت    24در  

تحت شرایط استرس و بیماری، مصرف انرژی برحسب شرایط بالینی شود.  در زنان می   RMRدرصد افزایش در میانگین    9سبب  ل  ک شود. مصرف الدر زنان می 

مدت طوالنی   های( و رژیم Starvationگرسنگی ) مانند  در خالل شرایطی  ت،  اس بیشتر  اگرچه انرژی مصرفی در افراد چاق    افزایش یا کاهش یابد.   ممکن است 

 یابد.این میزان کاهش می   )Bulimia(  پرخوریو  

ها و تفاوت در نسبت ارگان   سفیدپوستان کمتر است.  ازدرصد    10تا    BMR  5  آمریکایی  -   پوستان آفریقاییدر سیاه دارد.    نیز بر متابولیسم پایه تأثیر  نژاد

. ها باشد تواند سهم بیشتر بافت کمتر متابولیک در آفریقایی های نژادی باشد. یک علت می گروه میان  تفاوت در    ه کنند تواند توجیه می  FFM  ها به بافت 

برخی    افدرین،  آمفتامین مانند  داروهایی    کهدرحالی   ؛شوند می   افزایش متابولیسم با تحریک سیستم عصبی سمپاتیک موجب    ضدافسردگی داروهای  و 

 .کنندمی   متابولیسم را سرکوب   بتانیدینو  رزرپین ،  پروپرانولول مانند  داروهایی  
 

 (TEFاثر گرمازایی غذا ) 

( را TEEل انرژی مصرفی ) کدرصد    10تقریبًا    TEFگویند.  افتد اثر گرمازایی غذا می ه در اثر مصرف، هضم و جذب غذا اتفاق می کبه افزایش انرژی مصرفی  

به دو قسمت   TEF.  نام داردنیز  (  SEFو اثر مخصوص غذا ) (  SDAی خاص ) ک رد دینامی ک ، عمل( DITگرمازایی ناشی از رژیم غذایی ) ،   TEF. دهدیل می ک تش 

 :اثر گرمازایی غذا دو جزء دارد شود.  گرمازایی اجباری و گرمازایی اختیاری تقسیم می 

برای هضم، جذب، فرآوری، سنتز و ذخیره  Obligatory Termogenesisگرمازایی اجباری ) .  1 نیاز  انرژی مورد  و ها  مغذی درشت (:  )کربوهیدرات، چربی 

 . شودتأثیر ورزش، الگوی غذایی متداول و حجم غذا تقویت  تواند تحت  ت. گرمازایی اجباری می پروتئین( اس 

شود به عدم : انرژی مصرفی اضافه بر گرمازایی اجباری است که تصور می Facultative or Adoptive Termogenesis))   ( گرمازایی تطبیقی )اختیاری .  2

یا  Uncoupling Protein داشتن دلیل  به   BATای بافت چربی قهوه  شود.با فعالیت سیستم سمپاتیک تحریک می باشد که مربوط کارایی متابولیک سیستم  

1-UCP   از بین رفتن گرادیان پروتونی مورد نیاز برای سنتز    سببها  . این پروتئین دارد   گرمازایی تطبیقیها، نقش مهمی در  در غشای داخلی میتوکندریATP 

سیستم عصبی سمپاتیک کمک  به فعالیت این بافت    گفتنی است گیرد، دیده شد.  آن زمانی که فرد در معرض سرما قرار می   ی القا .  شوند می در میتوکندری  

 .شود می تحریک  

TEF   در مقایسه غذایی پرپروتئین )   ه پس از مصرف وعد   ویژه ه ب  ،مستقیم پس از دریافت غذا شکلی  به و  است  یبات مختلف متفاوت  کهای غذایی با تر در رژیم

اتالف  که درحالی   ؛شود اتالف ذخیره می درصد    4و تنها با  ست  . کارایی متابولیسم چربی باال شود افزایش انرژی مصرفی می   سبب  حاوی چربی(  ه وعد   با 

اثر   . ها نقش دارند نندگی چربی ک چاق های  ویژگی شود عوامل مزبور در  تصور می   .است درصد    25شدن  منظور ذخیره ربوهیدرات هنگام تبدیل به چربی به ک 

های محرک   درصد است.  10غذاهای مخلوط    و در   درصد   30تا    20ها  درصد و برای پروتئین   5تا    0درصد، برای چربی    10تا    5ها  زایی غذا برای کربوهیدرات گرما

TEF    در افراد چاق و الغر متفاوت نیست. اگرچه ها  مغذی درشت میزان یا سرعت اکسیداسیون    . است شامل مصرف غذا و تحت تأثیر گرما و سرما قرار گرفتن

TEF  بنابراین تأثیرات عوامل مختلف روی ؛  یابد می دقیقه بعد از هضم غذا کاهش  90تا  30مغذی آن بستگی دارد، ی درشت ا به حجم وعده غذایی و محتو

TEF    برای اهداف کاربردی  .  است کمTEF    میزان  درصد    10را به صورتREE   گیرند.در نظر می  TEF    در   ،نند که از برنامه غذایی منظمی پیروی می کزنانی

زنانی   با  برنامکمقایسه  ادویه   ه ه  غذاهای  است.  بیشتر  ندارند  منظمی  طوالنی غذایی  و  افزایش  سبب  کاپسایسین   شوند. می   TEFشدن  دار  کافئین، 

 (Capsaicin و چای ) واقعی   گیری اندازه شوند.  اکسیداسیون چربی و سرکوب گرسنگی می   ،های مختلف )سبز، سفید، االنگ( سبب افزایش انرژی مصرفی 

TEF  .ای( دارای اثرات گرمازایی در مصرف انرژی بدن ای( و همچنین تغذیه پرنترال )فراروده تغذیه انترال )روده تنها برای اهداف تحقیقاتی مناسب است

متناوب در شب در صورت مصرف انرژی در افراد تحت تغذیه انترال به  در نظر گرفته شود.قرار دارند،  ای و باید در بیمارانی که تحت حمایت تغذیه هستند  

شاهدی، افزایش -   ای مورد در مطالعه یابد.  می   ( و همچنین طی هر نوبت تغذیه افزایش intermittently vs. continuouslyمقابل شکل تغذیه مداوم ) 

هنگام محاسبه انرژی کل در افراد تحت باید  ها مالحظات بسیار مهمی هستند که  تغذیه پرنترال( دیده شد. این غذایی ) انرژی مصرفی طی تزریق مواد  

 ای در نظر گرفته شوند.های تغذیه حمایت 
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  (ATفعالیت ) گرمازایی  

شده در ورزش، بخشی از کارهای روزانه و حرکت انرژی صرف انرژی مصرفی متابولیسم پایه و اثر گرمازایی غذا، میزانی از انرژی مصرفی روزانه شامل  بر  عالوه 

انرژی  .است ورزشی    های روزمره غیرافراد شامل انرژی مصرفی در ورزش و انرژی مصرفی برای فعالیت بیشتر و در  دارد این بخش از انرژی دو قسمت   .است 

برای ورزش،   نیاز  مورد  انرژی  ورزش شامل  در  تمرینات    اندام تناسب مصرفی  گرمازایی فعالیت است  و  آن  به  انرژی مصرف می   (AT)  و  شده طی گویند. 

کیلوکالری در روز در   100و از  شود می محسوب   (TEE) کل انرژی مصرفی ء متغیرترین جز  گرمازایی فعالیت  .گویند می   NEATهای روزمره غیرورزشی را  فعالیت 

  .است فعال متفاوت   کیلوکالری در روز در افراد بسیار   3000افراد غیرفعال تا  

NEAT 1  که است  جویدن  جوش و حتی آدامس   و   خریدکردن، جنب   مانند شده در طی اوقات فراغت  در اصل انرژی مصرفی برای کار روزانه و انرژی صرف

 فرد   اندامتناسب   .بستگی دارد  جثه و عادات حرکتی فرد تا حدود زیادی به    گرمازایی فعالیت   در انرژی مصرفی افراد شود. بسیاری  های  تواند سبب تفاوت می 

کاهش توده بدون چربی و افزایش دلیل  افزایش سن به  گذارد. تأثیر می   بر انرژی مصرفی در فعالیت اختیاریای دارد، تأثیری که بر توده ماهیچه دلیل  نیز به 

اهش توده بدون چربی و افزایش توده چربی است. ک  دلیل آن یابد که  اهش می ک   AT. با افزایش سن شود می کاهش گرمازایی فعالیت  سببتوده چربی 

 .مردان استلتی در  ک بیشتربودن عضالت اسدلیل زنان بیشتر است که این به   از در مردان  AT طورکلی به 

مصرف اکسیژن پس از ورزش را  ، . عملیات ورزشیاست  گذار که بر مصرف انرژی اثر شود  گفته می مصرف اکسیژن اضافی پس از ورزش  به   2EPEO خص شا 

ترتیب به ها  شود. در مردانی که فعالیت متوسط و زیاد دارند، میزان متابولیسم آن باالماندن میزان متابولیسم پس از اتمام ورزش می   سبب دهد و  افزایش می 

عادتی سبب ورزش   نه نوع فعالیت.   ، شود های فردی ناشی می و از تفاوت ست  هاتوده بدون چربی آن دلیل  یابد که این امر به می   افزایش درصد    14تا    8

 شود  FFMافزایش    3( FM)   مگر اینکه موجب کاهش توده چربی   ؛ شود ازای واحد بافت فعال نمی مالحظه در میزان متابولیسم به مدت قابل افزایش طوالنی 

 شود. در این حالت موجب افزایش انرژی مصرفی طی فعالیت نیز می  که 

در مصرف انرژی درصد    14افزایش حدود    سبب و  دهد  می دقیقه رخ    90تا    80برای   max=2VO٪  ۷۰-۷۵  در ورزش طوالنی و شدید تنها  افزایش متابولیسم پایه  

های قطع عضو  و فعالیت جسمی متوسط چنین اثری به دنبال نخواهد داشت.است این افزایش نسبت به انرژی مصرفی در ورزش بسیار اندک   .شودمی 

مؤثر و احتمااًل بر میزان فعالیت فیزیکی و انرژی مصرفی کل نیز باشند   تأثیرگذار توانند بر جثه و اندازه بدن یند بیماری نیز می ا ناشی از تروما، جراحت و فر 

 .هستند 

شده طی ورزش به شدت آن بستگی دارد. چربی منبع اصلی انرژی عضالت در طی استراحت و سوبسترای مصرف 

منبع اصلی انرژی از چربی به کربوهیدرات   ،یابد فعالیت جسمی خفیف است. همچنان که شدت فعالیت افزایش می 

هایی در ورزش . همچنین  دهد رخ می   Max2Voدرصد    45کند. حداکثر میزان اکسیداسیون چربی در معادل  غییر می ت 

تا  60یابد. اگر ورزش بیش از اکسیداسیون اسیدهای چرب آزاد کاهش می  ، درصد بیشتر است  50از   Max2Voکه  

 رسد. درات به اتمام می چون سوخت کربوهی   ؛ شود دقیقه طول بکشد، اکسیداسیون چربی آغاز می   90

 

 انرژی مصرفی   گیریاندازه 

 .ها مهم است این روش میان  درک و شناختن تفاوت    ،انرژی مصرفی در انسان وجود دارد  گیری اندازه های مختلفی برای  از آنجا که روش 

 متری مستقیم الری ک  . 1

های فعالیت   فرد بتواند شد تا افی بزرگ باک اندازه . این محفظه باید به است  ای قرار گرفته ه درون محفظه کسنجد می مقدار گرمای تولیدشده توسط فردی را 

اما کند، می   گیری اندازه را   رفتی و گرمای نهان تبخیر آب()ناشی از تشعشع، هم   به فرم حرارت شده انرژی مصرف   ، متری مستقیمالری ک .  انجام دهد متوسط را  

بنابراین نشانگر انرژی ؛  نندگی شرایط آزمایش است ک محدودیت این روش ماهیت محبوس   دهد.سیدشده در اختیار قرار نمی ک نوع سوخت ا باره  اطالعاتی در 

امکانات مناسب در   بودن کمیاب   و  ، مهندسی پیچیده زیاد شود. قیمت زیرا فعالیت فیزیکی در این اتاق محدود می   ؛شده فرد در زندگی روزمره نیست مصرف 

 است.های استفاده از این روش  نقاط کره زمین از دیگر محدودیت همه 

 

 

 
1. None Exercises Activity Thermogenesis 
2. Excess Post Exercises Oxygen Consumption 
3. Fat Mass 

: یمصرف یکل انرژ یهاؤلفهم شکل:
 زانی( و مTEFغذا ) یحرارت، اثر تیفعال

 استراحت ای هیپا سمیمتابول
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 (ICغیرمستقیم ) متری  الری ک . 2

  VCO)2 (تولیدیاکسیدکربن  دی و    ( 2VO)   اکسیژن مصرفی   گیریاندازه با  در این روش انرژی مصرفی  .  است انرژی مصرفی    گیری اندازه تری برای  روش معمول 

 کند که در ادامه بیشتر بررسیمی   مصرف سوبسترا را منعکس   RQ. باشد می   2VOبه   2VCOنسبت     RQکه شود مشخص می   ( RQ)  و محاسبه ضریب تنفسی 

که شخص داخل یک است ترتیب  اساس روش بدین  . کاربرد دارد REEبرای تبدیل اکسیژن مصرفی به    0/ 85و ضریب تنفسی ثابت  Weir ه معادل. شودمی 

  گیری اندازه مدت و بلندمدت کاربرد دارند.  شود. هودهای تنفسی برای ارزیابی کوتاه آوری می کند و گازهای تنفسی وی جمع قطعه دهانی یا هواکش تنفس می 

متابولیک   گیری اندازه از ابزارهای  ی  انواع   . در این میان، گیرد متابولیسم صورت می   گیری اندازه ها و پایشگرهای  متری غیرمستقیم با استفاده از کارت کالری 

و هستند تر که دسته دیگر کوچک درحالی   ؛ د ن تولیدی را داراکسیدکربن  دی و  اکسیژن مصرفی   گیری اندازه و قابلیت هستند بزرگ   ها آن وجود دارد که برخی از  

فراوانی های  قابلیت   هستند؛ زیراقیمت  های متابولیکی بزرگ گران . چرخ دارند های ورزشی را  عملکرد ریوی و پارامترهای بررسی فعالیت   گیری اندازه تنها قابلیت  

های که به دستگاه ونتیالتور )دستگاه تنفس( متصل هستند. این چرخ را دارند متری غیرمستقیم در بیماران بستری در بیمارستان کالری  گیری اندازه از جمله 

نی که برای بیمارا . اندشده ( تعبیه  ICUهای ویژه ) میزان انرژی مورد نیاز بیماران موجود بوده و در بخش مراقبت   گیری اندازه ها برای  متابولیکی در بیمارستان 

برای   ( Handholdمتری غیرمستقیم دستی یا حملی )کالری تر و قابل های کوچک ، دستگاه نیستند وضعیت تنفسی عادی دارند و به دستگاه ونتیالتور متصل 

متری روش کالری   قیمتی نیاز دارد. تجهیزات ارزان به  و  دهد  می . این روش امکان حرکت آزادانه را به فرد  است شده  میزان نیاز انرژی طراحی    گیریاندازه 

استفاده  ، حرکت دارند که در این افراد از تجهیزات متفاوت از آنچه برای افرادی که توانایی  است    گیری اندازه قابل غیرمستقیم برای بیماران یا افراد مجروح نیز  

متری غیرمستقیم درصورت رعایت چنین شرایطی کالری شده برای شرایط در این مورد باید در نظر گرفته شود.  این حال پروتکل اجرایی اختصاصی . با  شودمی 

 به بیماری حاد یا بحرانی، بیماران سرپایی و افراد سالم خواهد بود.اجرا برای بیماران مبتال  روشی قابل 

شود. وعده توصیه می میان   ک اصلی غذا یا ی   ه وعد   ک ساعت ناشتایی پس از ی  4در افراد سالم حداقل  دقت رعایت شود.  ها به باید پروتکل   گیری اندازه از  پیش  

متری غیرمستقیم باید محدود شود. از مصرف از کالری پیش  ها  آن از  استفاده   ،شود می   RMRوتین سبب افزایش  ک ل و نیک ال افئین،  ک ه مصرف غذا، ک از آنجا 

از فعالیت پس  ساعت    2ساعت قبل از انجام باید اجتناب شود. آزمایش باید حداقل    2ل و سیگار حداقل به مدت  ک ساعت و ال  4افئین حداقل به مدت  ک 

 گیری اندازه دقیقه استراحت قبل از    20تا    10  ، از فعالیت ورزشی استقامتی شدید باشد. برای ایجاد شرایط ثابت در روز آزمایش ساعت بعد    14ورزشی متوسط و  

است. دقیقه اول در نظر گرفته نشده    5متری غیرمستقیم دقیقه ابتدایی کالری   10( در طول Steady Stateالزم است. برای اطمینان از برقراری شرایط ثابت )

و دقت محاسبه خواهد بود. بعد از برقراری شرایط فوق   Steady Stateدهنده برقراری شرایط  دقیقه دوم نشان   5در  درصد    10تغییرات کمتر از    مچنین ه 

 پذیر خواهد بود.متری غیرمستقیم در هر زمانی از روز امکان کالری   گیریاندازه 

 بزرگساالن REEگیری  پروتکل پیشنهادی برای اندازه 

 باشد.کیلوکالری    ۳۰۰ساعت اگر کالری دریافتی کمتر از    ۴ساعت یا    ۷ به مدت ناشتا  :غذا
 ساعت  ۴  به مدتنکردن مصرف  :کافئین
 ساعت  2/ 5  به مدتنکردن مصرف  : نیکوتین
 ساعت  ۴  به مدتعدم فعالیت :  ورزش 

 .و ورزش نکنید نکرده  ساعت غذا، کافئین و نیکوتین مصرف    ۴ به مدت  REEگیری  برای اندازه : ۴ ساده قانون 

 REEگیری  شرایط اندازه 

 دقیقه  30تا   20دوره استراحت قبل از شروع: بزرگسال سالم  
 آوری گاز: هود/ سایبان تهویه، دهان و گیره بینی، ماسک صورتدستگاه جمع 

  (۲۵تا   c °۲۲درجه فارنهایت )  77تا   72دمای اتاق 
 آرام و کم نورنور  

 .پروتکل جداگانه ادامه دهیدبراساس  دقیقه یا   ۱۰  به مدت 
 

 1(RQ) ضریب تنفسی  

 آید.( با استفاده از معادله زیر به دست می RQتنفسی ) شد، ضریب    گیری اندازه تولیدی  اکسیدکربن  دی وقتی اکسیژن مصرفی و  

RQ  2های  برابر است با: تعداد مولCO   2های  تولیدشده، تقسیم بر تعداد مولO   شده مصرف 

RQ    2  ها زیرا تعداد مولکول   ؛است   1عادل  ربوهیدرات مک برایOC  2های  شده با تعداد مولکول تولیدO   شده برابرند مصرف. 
 

 
1. Respiratory Quotient 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDyfaI2KnPAhUCVhQKHefnClcQFggrMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.aftabir.com%2Fdictionaries%2Fword%2F233642%2F%25D8%25B6%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A8-%25D8%25AA%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25B3%25DB%258C-respiratory-quotient&usg=AFQjCNFuc_oHPexno8jOE9_rie5QjNVAgQ&sig2=-tGDpEoU7FBiT7LSQOIvLQ&bvm=bv.133700528,d.bGg


 

۹  

 

 : انرژی۱فصل  گام کنکور  -گام به گام تغذیه 

  GamKonkur.com جزوات:   هاست. تهی ن امؤلف و ناقض حقوق    رمجاز یغ از نظر شرعی و قانونی ،هرگونه کپی یا واگذاری به غیر

 )مهم(  :RQمقادیر 

  1 =   کربوهیدرات  ✓

 0/ 85=   رژیم مخلوط  ✓

 (.در نظر گرفته شده است   0/ 87تا   0/ 81)بر اساس متن مادرن    0/ 82=   پروتئین  ✓

 0/ 7=    چربی ✓

  0/ 81تا    0/ 69=    های چرب آزاداسید  ✓

 1تا   0/ 56=   های آمینه اسید  ✓

  ۰/ 65  =  کتوژنز )تولید کتون(  ✓

ممکن است در کم  خیلی    RQ که درحالی یعنی دریافت کربوهیدرات یا کل انرژی اضافه،  ؛    دارد لیپوژنز( ارتباط  چربی ) با سنتز خالص   1از بیشتر های RQمیزان  

و حتی بیشتر شده ولی   1تا    RQیند لیپوژنز باعث افزایش قابل توجه  ا در حقیقت تبدیل کربوهیدرات به چربی در فر   .شرایط ناکافی دریافت غذایی دیده شود

 دهد.می   کاهش   0/ 7را تا   RQتبدیل چربی به کربوهیدرات  

( و نیتروژن ادرار محاسبه کرد. ابتدا باید تبادل گاز را برای 2VCoتولیدشده )  2CO( و  2Voشده ) توان از میزان اکسیژن مصرف مقدار مصرف سوبسترا را می 

 75/4لیتر اکسیژن نیاز داشته باشد و    5/ 92. یک گرم نیتروژن ادرار نمایانگر سوختن مقدار پروتئینی است که به  کردسیداسیون ناقص پروتئین تصحیح  ک ا 

مقدار پروتئین   شوند. استفاده می   1(NPRQ)  غیر پروتئینی  RQ  ه مرتبط با پروتئین اکسیده از کل کسر شده و برای محاسب   2COVو  2VOتولید کند.    2COلیتر  

برای   NPRQسپس  گرم پروتئین است.    6/ 25گرم نیتروژن معادل    1با این فرض که    ؛ نیتروژن ادرار محاسبه کرد براساس  مستقیم  طور  به توان  اکسیدشده را می 

سنتز خالص چربی رخ   ، است  1بیشتر از    NPRQ  وقتی .  شود است استفاده می   1کمتر از    NPRQکه    ، در زمانی نسبت کربوهیدرات و چربی اکسیدشده   ه محاسب

اثر متابولیسم پروتئین نادیده   NPRQدر حقیقت در  شود.  انرژی و هم برای اکسیداسیون استفاده می   ه در این صورت کربوهیدرات هم برای ذخیر   که   دهدمی 

باشد که از پروتئین می  کیلوکالری کل  12.3درصد برای هر    1این اشتباه در نادیده گرفتن اثر متابولیسم پروتئین نشان داد که  ( Weir)  ویر گرفته شده است. 

 آید.می   به دست

شده یا مورد نیاز این نسبت ارتباط دقیقی با درصد کالری تأمین   بیمارستانی کاربرد دارد، ای در بیماران  های تغذیه برای بررسی کفایت حمایت  RQ با اینکه 

 RQ به هر حال استفاده از. عنوان شاخصی برای ارزیابی وضعیت پرخوری یا تغذیه ناکافی زیر سؤال استبه   RQبودندرجه حساسیت و تخصصی و    ندارد 

در محدوده فیزیولوژیک هستند( و مارکری برای میزان تحمل  RQ شده در گیری اندازه  RQ ثبات اینکه آیا مقادیر عنوان یک مارکر اعتبارسنجی آزمون )برای ا به 

 ای مناسب است.های حمایتی تغذیه تنفسی در طول رژیم 

ی  اکسیژن مصرف  با  کربن تولید شده ای بررسی شود. به طور مثال همانطور که مشخص است در کربوهیدات مقدار دی اکسید جدول مهم زیر به شکل مقایسه 

 شود.  می   0/ 7برابر با    1.96تقسیم بر حجم اکسیژن مصرف شده    1.39تولید شده    2COبرابر با یک است یا در چربی حجم    RQبرابر است بنابراین ضریب تنفسی یا  

اکسیدکربن در کربوهیدرات، پروتئین، چربی و دی های مربوطه اکسیژن و  گرمای سوختن، مقادیر انرژی فیزیولوژیک، معادالت انرژی و حجم 
 اکسیداسیون اتانول

 جدول مهم

  انرژی )کیلوکالری/ گرم(  معادالت گرمایی حجم
اکسیدکرین )لیتر دی 

 بر گرم( 
اکسیژن 

 )لیتر بر گرم( 
RQ 2VCO 

 )کیلوکالری بر لیتر( 
2VO 

 )کیلوکالری بر لیتر( 
مقادیر 

 فیزیولوژیک
گرمای  اکسیداسیون 

 سوختن
 غذا

 کربوهیدرات 4/ 1 4/ 1 4 5/ 05 5/ 05 1/ 00 0/ 81 0/ 81
 پروتئین 5/ 4 4/ 2 4 4/ 46 5/ 57 80/0 0/ 94 0/ 75
 چربی 9/ 3 9/ 3 9 4/ 74 6/ 67 71/0 1/ 96 1/ 39
 اتاتول 7/ 1 7/ 1 7 4/ 86 7/ 25 67/0 1/ 46 0/ 98

:RQ    2   -ضریب تنفسVCO 2   -کرین     اکسید : حجم تولیدی دیVOحجم مصرفی اکسیژن : 
 

 های تعیین انرژی مصرفیدیگر روش .  ۳

. در این روش کل هوای بازدمی در کیسه غیر قابل نفوذ با ظرفیت متابولیسم پایه و هنگام استراحت است  گیری اندازه قدیمی برای    یکیسه داگالس روش 

 شود.می   محاسبه   RQو اندازه گیری   2COو    2O. پس از یک دوره زمانی مشخص هوای بازدم در دما و فشار استاندارد غلظت  شود می   لیتر جمع   150حداکثر  

 
1. Nonprotein Rq 



 

۱۰  

 

 : انرژی۱فصل  گام کنکور  -گام به گام تغذیه 

  GamKonkur.com جزوات:   هاست. تهی ن امؤلف و ناقض حقوق    رمجاز یغ از نظر شرعی و قانونی ،هرگونه کپی یا واگذاری به غیر

دلیل تأثیر عوامل به این روش  ضربان قلب و انرژی مصرفی است.  میان  ارتباط خطی    ه که بر پای اشاره کرد  کنترل ضربان قلب  توان به  می ها  از دیگر روش 

از   در گروه   مطمئنی ... در فرد روش  و   وضعیت هیدراسیون، دریافت غذا   جمله سن، جنس، وضعیت تغذیه، مختلف  های جمعیتی تخمین نیست، ولی 

 دهد. قبولی می قابل 
 

 ( 1DLWدار شده )آب دو بار نشان   . 4

بر این  شود. اساس این روش انرژی در انسان در نظر گرفته می عنوان یک روش استاندارد طالیی برای تعیین نیاز و تعادل به  TEEبرای تعیین   DLWتکنیک  

دار شده میزان دفع هیدروژن و اکسیژن از بدن برآورد شود. پس از تجویز دهانی مقداری آب نشان میان  تواند از اختالف  می   2CO  اصل استوار است که تولید 

روز میزان دفع دو   14تا    10و طی  شوند  از بدن دفع می اکسیدکربن  دی به شکل آب و    18- دوتریوم به شکل آب و اکسیژن ،  18  - با دوتریوم اکسید و اکسیژن 

 شود. می   گیری اندازه ای از آب بدن )ادرار، بزاق یا پالسما(  برداری دوره ایزوتوپ با نمونه 

تولیدشده برای اکسیدکربن دی متری غیرمستقیم از  دهد و سپس با استفاده از روش کالری را نشان می اکسیدکربن دی میزان دفع، مقدار تولید میان  تفاوت 

دار برداری در روش آب دو بار نشان طول مدت نمونه   .گیرددرصد صورت می   5انرژی مصرفی با دقت محاسبه  . شودکل انرژی مصرفی استفاده می   ه محاسب

دار روش آب دو بار نشان   .شود برای ارزیابی نیاز به انرژی استفاده می    DLWدر افراد با وزن ثابت روش  .  است روز    21تا    7ها  نیمه عمر ایزوتوپ براساس  

در این روش فرد قادر به انجام فعالیت   .2  .کند فعالیت را مشخص می شامل مصرف انرژی استراحت، گرمازایی غذا و  ،  مصرف مقدار کل انرژی   . 1مزایایی دارد:  

 گیری اندازه برای شیرخوران، کودکان خردسال، سالمندان و افراد ناتوان که قادر به تحمل شرایط سخت    . 3  . و اجرای آن ساده استبوده  معمول روزانه  

سشنامه فعالیت یادآمد و یادداشت خوراک و پر مانند  های دریافت انرژی  توان اعتبار روش با این روش می  . 4  . اکسیژن مصرفی نیستند، روش مناسبی است

 .1  :دار عبارت است از درصد بوده و روش درست و دقیقی است. معایب روش آب دو بار نشان   8تا    2ر، دقت این روش  تاز همه مهم   . 5  .بدنی را سنجید 

 سازی ایزوتوپ کار کنند.نیاز به افراد متخصص که بتوانند با اسپکترومتری جرمی گران و بسیار پیچیده برای آنالیز غنی  . 2 ، های پایدار هزینه باالی ایزوتوپ 

تواند شده با این روش معادالتی فراهم شده است که می با تحقیقات انجام ندارد، اما  کاربرد روزمره    ی ها این روش برای کلینیسین   ، ها دلیل محدودیت به 

 .گیردب صورت    وضعیت تغذیه مناسب برای وی   ی و مداخالت الزم برای ارتقا بگیرد  که باید تحت بررسی کامل قرار    باشد   راهنما یا نقطه شروع برای فردی 

، استفاده هستند های ویژه  دیده یا افرادی که نیازمند مراقبت تواند برای بیماران، افراد صدمه و نمی دارد  مانند سایر معادالت این روش برای افراد سالم کاربرد  

 .کردمتری غیرمستقیم استفاده  دار شده همراه با کالری توان از روش آب دو بار نشان گرمازایی فعالیت می  گیری اندازه . برای  شود
 

 شده مرتبط با فعالیت بدنیانرژی مصرف   گیریاندازه 

 محورینمایشگر سه 

جهته چندجهته مؤثرتری با استفاده از سه نمایشگر تک   گیری اندازه . این نمایشگر شود می این نمایشگر برای بررسی انرژی مصرفی مرتبط با فعالیت استفاده  

محوری دارد. با تک   سنج جهته و سه شتاب سنج سه ارجحیت دارد. یک شتاب   ، کنند می   گیری اندازه یک جهت را  تنها  دهد. نسبت به مطالعاتی که  ارائه می 

استفاده است. استفاده از یک نمایشگر دردسترس و قابل شده  محوره با میزان انرژی مصرفی مشخص  دار ارتباط نمایشگر سه نشان  استفاده از روش آب دو بار 

کاهش خطاهای گزارش کمتر و بیشتر از مقدار واقعی مصرف انرژی در تنظیم وزن   سببمیزان انرژی مصرفی مرتبط با فعالیت بدنی  کردن  برای مشخص 

 .است شده  
 

 ( PAQفیزیکی ) استفاده از پرسشنامه فعالیت  

. خطاهای استتی اطالعات مرتبط با سطح فعالیت بدنی افراد  آور ترین وسیله جمع ترین و ساده سطح فعالیت بدنی فرد، ارزان باره  برای گردآوری اطالعات در

برای افراد نرمال این امر    شود. می دار  های محاسباتی این روش در مقایسه با روش آب نشان تفاوت   سبب ها بسیار رایج بوده و  گزارش در این نوع پرسشنامه 

 به تعدیل برای دریافت کالری دارد.  بنابراین نیاز   ؛گردد منجر به کندشدن روند کاهش یا کسب وزن می 
 

 برآورد نیازهای انرژی 

 های برآورد انرژی مصرفی استراحت معادله   . 1

 است. شده  ن محاسبه  ا متری غیرمستقیم در بالغ کالری  گیری اندازه براساس  معادالتی برای محاسبه انرژی متابولیک پایه 

 
1. Doubly Labeled Water 
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 بندیکت  -  معادله هریس 

این معادله میزان انرژی مصرفی را در افرادی با وزن نرمال و . است دیده  در افراد نرمال، بیمار و آسیب   REEمعادالت موجود برای محاسبه ترین  از جمله رایج 

 .استجنس، قد، وزن و سن براساس  معادله هریس بندکیت   .کند می درصد بیشتر از مقادیر واقعی محاسبه   27تا    7افراد چاق  

 سن ]سال[(  x 4/ 7)   –متر[(  قد ]سانتی  x 1/ 8( + ) ]کیلوگرم [وزن   x  9/ 6+ )  665)کیلوکالری/ روز( =    BMR  زنان

 سن ]سال[(  x 6/ 8)  – [(  متر سانتی قد ]  x  5( + )]کیلوگرم[وزن   x 7/13+ )  66)کیلوکالری/ روز( =    BMR  مردان 

  St.Jeor -Mifflinمعادالت 

  Mifflinاست که معادالت   دست یافته در هر دو جنس مذکر و مؤنث به این نتیجه    Owenبندیکت و   - ، هریس  Mifflinیک مطالعه با مقایسه معادالت  

 247مرد و   251را در   REEمتری غیرمستقیم،. این معادله با استفاده از روش کالری استدر افرادی با وزن نرمال و چاق   REEتری برای محاسبه فرمول دقیق 

 بودند. 42تا    30بین  BMI این افراد دارای  درصد   47  که   استکرده زن محاسبه  

   5)سن( +    5 – )قد(    6/ 25)وزن( +   10مردان: )کیلوکالری/ روز( = 

 متر/ سن= سال(کیلوگرم/ قد = سانتی )وزن= وزن واقعی بدن در واحد            161 – )سن(   5  – )قد(   6/ 25)وزن( +    10زنان: )کیلوکالری/ روز( = 

و استفاده از آن است   استفاده در افراد سالم توسعه یافته برای رود، مانند مفلین  بندیکت در بیماران و افراد مجروح نیز به کار می  - اگرچه معادالت هریس 

 هاییروش   متری غیرمستقیم تعیین شود. تواند با استفاده از کالری می و افراد مجروح    برانگیز خواهد بود. مصرف انرژی بیماران ها سؤال در سایر جمعیت 

در بیماران دیالیزی با شرایط  . شود می و چربی بدنی نیز در انسان استفاده    ( LBMلخم بدن ) استفاده از توده    با  REEبرای ارزیابی   3DEXAو    MRI1 ،2CTچون  

مقدار بینی انرژی مصرفی به  ان پیش زمی   ، کنند می در افرادی که از تغذیه وریدی خانگی استفاده   . یابد می ن افراد سالم افزایش  در مقایسه با   REEپایدار میزان 

 .گیرد می صورت    Ireton-Jonesازای وزن بدن یا با استفاده از معادالت  کیلوکالری به   20

Schofield  بینی  ه برای پیش کرا  اران جدیدترین معادالتی  ک و همBMR   ه  ک ؛ معادالتی کردند نفر گردآوری   7549های  با استفاده از داده   ، روند به کار میBMR  

تر و در نظر گرفتن قد و وزن برای کودکان خردسال و سالمندان مفید است. برای کودکان بزرگ   نند. کبینی می پیش از روی وزن  تنها  را از روی وزن، قد یا  

ها به شکل منطقی محاسبه را در برخی جمعیت  BMR. اگرچه این معادله گیردصورت می تر های پیچیده وزن و نیز فرمول براساس تنها بزرگساالن معادالت 

 .هرچند این نتایج تأیید نشده است ؛ شود درصد می   10تا    8به میزان  )گرمسیری(  های استوایی اندازه در جمعیت از تخمین بیش سبب  احتمااًل ، کند می 
 

 دریافت انرژیبراساس  محاسبه نیاز انرژی .  ۲

افراد )یادداشت خوراک( یا برآورد فرد از دریافت غذا )یادآمد  گزارش های انرژی بر پایه  طور سنتی توصیه به  ساعت( بوده است. در حال حاضر   24های 

 45تا    10به سن، جنس و ترکیب بدنی  با توجه  دهند و  ها برآوردهای درست و بدون سوگیری از دریافت فرد ارائه نمی این روش   ت که مشخص شده اس 

تر و در زنان بیشتر و در افراد چاق نیز شایع   شود. همچنین بیشتر می کنند. کم گزارش کردن با افزایش سن کودک  زارش می درصد افراد غذای خود را کمتر گ 

محتوای   . سپس کند تواند نوع و مقدار غذای مصرفی خود را وارد  فرد می ها  براساس آن های آنالین فراوانی وجود دارد که  برنامه در این میان،  شدیدتر است.  

 Food.  کنندمی ن بهداشتی ارائه  ابرای متخصص   ی ها گزارش کامل . گاهی اوقات این برنامه شود می های مصرفی وی گزارش  ها و میکرونوترینت نوترینت ماکرو

Prodigy    وMy Plate Tracker   هستندمتحده آمریکا   ت کشاورزی ایاال  اداره های بسیار رایج و مورد استفاده  برنامه. 

 نکته: در جدول زیر حفظ فرمول الزم نیست ولی اینکه در کدام گروه سنی ضریب وزنی بیشتر و کمتر است مهم است. 

برای تخمین انرژی متابولیسم پایه )کیلوکالری/ روز( با  Schofieldمعادالت  
 استفاده از وزن )کیلوگرم( 

برای تخمین انرژی متابولیسم پایه )کیلوکالری/ روز( با  Schofieldمعادالت  
 استفاده از وزن )کیلوگرم( و قد )متر(

تعداد   
 (n ) 

های بستگی هم 
 چندگانه

خطای 
 استاندارد

تعداد  
 (n) 

های بستگی هم 
 چندگانه

خطای 
 استاندارد

 
 مردان

سال  3کودکان >    
BMR = 5  /59 30/ 4 – (وزن )    162 95 /0  9 /69  BMR = 67 /1 0/ 97 162 618 – (قد) 1517 + (وزن )   0 /58  

BMR = 3  /58 زنان 31/ 1 – (وزن )   137 96 /0  7 /58  BMR = 2 /16 0/ 97 137 413 – (قد ) 1023 + (وزن )   6 /51  

سال  ۱۰تا    ۳   

 
1. Magnetic Resonance Imaging 
2. Computer Tomography 
3. Dual-Energy X-Ray Absorptiometry 
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BMR = 7 /22 مردان 504/ 3 +  (وزن )    338 83 /0  0 /67  BMR = 6  /19 0/ 83 338 415 +  (قد ) 130 + (وزن )   8 /66  

BMR = 3 /20 زنان  485/ 9 +  (وزن )    413 81 /0  9 /69  BMR = 0  /17 0/ 81 413 371 +  (قد ) 162 + (وزن )   4 /69  

سال  18تا    10   

BMR = 7 /17 مردان 658/ 2 +  (وزن )    734 93 /0  2 /105  BMR = 2 /16 0/ 93 734 516 + (قد ) 137 + (وزن )   0 /105  

BMR = 4 /13 زنان 692/ 6 +  (وزن )    575 80 /0  4 /111  BMR = 4 /8 0/ 82 575 200 + (قد ) 466 + (وزن )   1 /108  

سال  30تا    18بزرگساالن:     

BMR = 0 /15 مردان 692/ 1 +  (وزن )    2879 65 /0  8 /153  BMR = 0 /15 0/10 –  (وزن )  0/ 65 2879 706 + (قد )   2 /153  

BMR = 8 /14 زنان 486/ 6 + (وزن )    829 73 /0  2 /119  BMR = 6 /13 0/ 73 829 98 + (قد ) 283 + (وزن )   7 /117  

سال  60تا   30   

BMR = 5 /11 مردان 0/873 + (وزن )    646 60 /0  9 /167  BMR = 5 /11 2/ 6 – (وزن )  0/ 60 646 877 + (قد)   3 /167  

BMR = 1 /8 زنان 6/845 +  (وزن )    372 68 /0  7 /111  BMR = 1 /8 1/ 4 + (وزن )  0/ 68 372 844 + (قد )   4 /111  

سال  60<   

BMR = 7 /11 مردان 587/ 7 +  (وزن )    50 71 /0  8 /164  BMR = 1  /9 0/ 74 50 834 - (قد ) 972 + (وزن )   7 /157  

BMR = 1  /9 زنان 658/ 4 +  (وزن )    38 68 /0  3 /108  BMR = 9  /7 17/ 7 + (قد ) 458 + (وزن )   38 73 /0  5 /102  
 

 سایر معادالت تخمینی

و زنان  شیرخواران ،  آکادمی علوم، انستیتو پزشکی و هیئت بورد غذا و تغذیه با همکاری اداره بهداشت کانادا، نیاز انرژی برآوردشده در مردان، زنان، کودکان 

ژی در فرد سالم با حفظ تعادل انر  عبارت است از دریافت انرژی رژیمی که برای  ( EERنیاز انرژی برآوردشده ) مطابق تعریف،  . اند اردار و شیرده را تهیه کرده ب 

صورت نیاز برای نیاز به انرژی در کودکان و زنان باردار یا شیرده به   .استتأمین سالمتی فرد الزم    برای قد و سطح فعالیت بدنی خاص    سن، جنس، وزن، 

 .استها و تولید شیر همراه با حفظ سالمتی نهشت بافت 
 

 EER  بررسی معادالت 

ران چاق ارائه این معادالت انرژی مصرفی را در افراد دارای وزن طبیعی و نیز معادالتی برای افراد دارای اضافه وزن، چاق و حفظ وزن برای دختران و پس 

 .شده است کات زیر استخراج  شده نجدول ارائه براساس   .کرده است

 .نیست   و برای کاهش وزن مناسبفرد است تمام معادالت برای حفظ وزن کنونی بدن و سطح فعالیت فعلی  ✓

سن، مانند  و کودکان خردسال متغیرهایی  شیرخواران. اگرچه در  استسال و باالتر مناسب  3سن، وزن، قد، جنس و سطح فعالیت بدنی برای افراد  ✓

 .بینی کل انرژی مصرفی در کودکان تعیین شده است عنوان تنها عامل پیش باشد، وزن به می   تواند بر کل انرژی مصرفی مؤثر جنس و نوع تغذیه می 

پرسنتایل توده بدنی  براساس ساله  18تا  3و در پسران و دختران   97تا    3پرسنتایل )صدک( وزن به قد بین براساس  ساله   2تا  0بندی در کودکان  تقسیم  ✓

و در پسران و دختران دارای اضافه وزن یا خطر اضافه وزن    25تا   18/ 5  شاخص توده بدنی براساس  ن  ا در بالغ انجام شده است. همچنین    85تا    5بین  

 بیشتر صورت گرفته است. و    25شاخص توده بدنی  براساس  ن دارای اضافه وزن یا خطر اضافه وزن  ا و در بالغ   85پرسنتایل توده بدنی باالی  براساس  

های در حال رشد، زنان باردار و شیرده کالری اضافی برای نهشت در گروه  ✓

 های جدید در نظر گرفته شده است.بافت 

 جز به ها  برای تمام گروه   1(PA)   بدنی شامل ضریب فعالیت    EERمعادالت   ✓

با سطح فعالیت  استنوزادان و خردساالن   بدنی   بدنی. ضریب فعالیت 

 (PAL)2   زندگی برحسب سطح فعالیت بدنی به چهار   ه فرد ارتباط دارد. شیو

کم بی دسته   فعالتحرک،  بسیار  و  فعال  است.    فعال،  سطح تقسیم شده 

بدنی )  به نسبت  PALفعالیت   ،)TEE   بهBEE   مثال   برای .  شودمی   گفته

فیزیکی در   PALیا    سطح فعالیت  تحرک  بدون  زندگی  با سبک  افراد  در 

طبقه است   1.39تا    1محدوده   فعالیت  .  سطح  زندگی   استثنای به بندی 

 
1. Physical Activit 
2. Physical Activity Level 

 Categories and Walking Equivalenceسطح فعالیت بدنی،  

بندی طبقه 
PAL 

مقدار 
PAL 

روی )مایل/ روز با سرعت معادل پیاده 
 مایل در ساعت(   4تا   3

  1  -  1/ 39 تحرکبی 

 PAL    =۵ /۱به ازای  ۲/ ۹، ۲/ ۲،  ۱/ ۵  1/ 4 -  1/ 59 تحرککم 

 1/ 6 -  1/ 89 فعال
 PAL   =۶ /۱به ازای   ۵/ ۸، ۴/ ۴،  ۳
 PAL   =۷۵ /۱به ازای   ۹/ ۹،  ۷/ ۳، ۵/ ۳

 1/ 9 -  2/ 5 خیلی فعال 
 PAL   =۹ /۱به ازای  ۱۴،  ۱۰/ ۳، ۷/ ۵
 PAL    =۲ /۲به ازای   ۲۲/ ۵،  ۱۶/ ۷، ۱۲/ ۳
 PAL  =۵ /۲به ازای  ۳۱،  ۲۳،  ۱۷
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روی برای یک فرد بزرگسال های پیاده شود. معادل روی توسط یک فرد بزرگسال تعیین می شده روی یک دستگاه پیاده برحسب انرژی مصرف  کتحر بی 

 مایل در روز برای بسیار فعال.   17مایل در روز برای فعال و    7فعال،  مایل در روز برای کم   2مایل در ساعت عبارت است از    4تا    3با وزن متوسط با سرعت  

  برابر است با  PAL متری اتاق کامل ضریب مطالعات کالری براساس  

 دقیقه ورزش در روز ۱۰۰تا    80:  1/ 60  دقیقه ورزش در روز  75تا    30:  ۱/ ۴۲  : بدون فعالیت۱/ ۳۲



 

۱۴  

 

 : انرژی۱فصل  گام کنکور  -گام به گام تغذیه 

  GamKonkur.com جزوات:   هاست. تهی ن امؤلف و ناقض حقوق    رمجاز یغ از نظر شرعی و قانونی ،هرگونه کپی یا واگذاری به غیر

 TEE معادله دیگری که برای تخمین  . دهد می و حداقل فعالیت را پوشش   BMR ،TEFکه نیاز  است  انرژی مورد نیاز   تأمین برای   BMR×1.4:  مادرننکته از 

 د به شرح زیر است:شو استفاده می 

TEE    =   )کیلوکالری در روز( A + B x    سن PC x (D x   +  ]سال[   ]کیلوگرم[ وزن      + E x )]متر[  قد    

=   PAL  /  Eهای  بندی تحرک و پرتحرک در طبقه کم   ، تحرک بی های  ضریب فعالیت بدنی حالت   PC =  /= ضریب سن    B  /= فاکتور ثابت    Aکه:  صورتی   در 

جنسی در   -  مشخص سنی های  در گروه  EERشده برای رشد در کودکان است./ معادله تخمین مقدار مجاز اضافه عالوه  به  TEEبرگرفته از   EERضریب قد /  

 نشان داده شده اند.   5/ 5جدول  

 پرتحرکتحرک، فعال و تحرک و کم های بی فعالیت بدنی حالت  جنسی و ضریب   - های مشخص سنی زده شده برای گروه معادالت انرژی مورد نیاز تخمین 

 ده شده )کیلوکالری در روز( ز معادالت انرژی مورد نیاز تخمین  سن - بندی جنسطبقه 
PA PAL 

بی    =
 تحرک

PA PAL   
کم =

 تحرک

PA 
PAL = 
 فعال 

PA PAL 
پر     =

 تحرک

x 89) )ماه 0  -  3 (مردان، زنان  ]کیلوگرم[ وزن    – 100) + 175 

x 89) )ماه 4 -  6 (مردان، زنان  ]کیلوگرم[ وزن    – 100) + 56 

x 89) )ماه 7 -  12 (مردان، زنان  ]کیلوگرم[ وزن    – 100) + 22 

x 89) )ماه 13  -  35 (زنان  مردان،  ]کیلوگرم[ وزن    – 100) + 20 

88/ 5 )سال  3  - 8 (مردان   – 9 /61  x ]سال[ سن     + PA x ( 7 /26  x  903 + ]کیلوگرم[ وزن x قد   1/ 42 1/ 26 1/ 13 1/ 00 20 +) ]متر[  

135/ 3 )سال   3 -  8 (زنان    - 8 /30  x ]سال[ سن     + PA x ( 0 /10  x  934 + ]کیلوگرم[ وزن x قد   1/ 56 1/ 31 1/ 16 1/ 00 20 +) ]متر[  

88/ 5 سال(  9  - 18مردان )   - 9 /61  x ]سال[ سن     + PA x ( 7 /26  x  903 + ]کیلوگرم[ وزن x قد    1/ 42 1/ 26 1/ 13 1/ 00 25 +)  ]متر[ 

135/ 3 )سال  9 -  18 (زنان    - 8 /30  x ]سال[ سن     + PA x ( 0 /10  x  934 + ]کیلوگرم[ وزن x قد   1/ 56 1/ 31 1/ 16 1/ 00 25 +) ]متر[  

9/ 53 –662 سال(  19مردان )<   x ]سال[ سن     + PA x ( 91 /15  x 539/ 6 + ]کیلوگرم[ وزن  x قد   1/ 48 1/ 25 1/ 11 1/ 00 (]متر[  

354  -   سال(  19زنان )<   91 /6  x ]سال[ سن    + PA x  ( 36 /9  x  726 + ]کیلوگرم[ وزن x قد   1/ 45 1/ 27 1/ 12 1/ 00 (]متر[  
 

 1(SMET)   ها با استفاده از معادل متابولیکی شده در برخی فعالیت برآورد انرژی مصرف 

هستند که با میزان متابولیسم فرد در   گیریاندازه های متابولیکی واحدهای  شود. معادل شده توسط بدن تعیین می مصرف انرژی با مقدار اکسیژن متابولیزه 

، مقدار اکسیژن 1شوند. معادل متابولیکی برابر  بیان می   REE  صورت ضریبی از های متفاوت رابطه دارند و به های خاص با شدت انجام فعالیت زمان  مدت 

کیلوکالری به ازای کیلوگرم   1صورت  تواند به ن( است و می ا لیتر اکسیژن برای هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه در بالغ میلی   3/ 5شده در حال استراحت ) متابولیزه 

 (.MET 1= 1 Kcal/Kg/hrوزن بدن در هر ساعت بیان شود ) 

 شود. برای محاسبهیا تغییر در سطوح فعالیت فیزیکی تعریف می   PALΔصورت  که به   باشد های مختلف روزمره  تواند تحت تأثیر فعالیت فرد می    PALمقادیر 

PAL    و به آن مصرف انرژی پایه شده  در یک روز مجموع فعالیت بدنی تعیین BEE(1 و )برای  درصد  10TEF   (.1+ 0/ 1/1:1شود )اضافه می 
 

 نوزادان و کودکان

 60تا    43بین    ، در نوزادان   BMRهای زندگی در بیشترین حد خود قرار دارد.  سال نخستین  متابولیسم پایه در    (، درصد   70تا    60مغز ) بیشتر  سهم  دلیل  به 

. پذیرند تأثیر می جنس و وضعیت غذایی   سن،   از    TEEو   BMR،  است   ن برابر بیشتر از بزرگساال   3تا    2یا    ، یلوگرم وزن بدن در روز بوده ک الری به ازای  ک یلو ک 

انرژی مورد .  شودکمتر می  BMRکاهش دلیل ازای واحد وزن در نوجوانی عمدتًا به شده به انرژی مصرف  ،شود می بیشتر اگرچه مصرف انرژی با افزایش سن  

 پایین ، رسد می درصد  4به  آن  یابد و تا زمان بلوغ که مقدارماهگی کاهش می  12در درصد  3کل انرژی مورد نیاز در ماه اول به درصد  35نیاز برای رشد از 

. یابد می ( در اوایل بلوغ اندکی افزایش و سپس کاهش  FMتوده چربی )   که درحالی   ؛ یابد سرعت افزایش می در دوران بلوغ در پسران به   FFM  .ماندباقی می 

 است.   FMو تجمع مداوم  FFM ویژگی دوران بلوغ در دختران افزایش اندک 

متوسط   طور به   )منبع مادرن(. این مقدار  شده متغیر است   یب بافت ذخیره ک تر براساس  الری به ازای هر گرم بافت  ک یلو ک   6تا    4/2مقدار انرژی الزم برای رشد از  

تا  0الری در روز برای ک یلو ک  175، مقدار انرژی الزم برای رشد،  DRIبرای  .در رفرنس کراوس در نظر گرفته شده است  الری به ازای هر گرم بافت جدید ک یلو ک  5

 
1. Metabolic Equivalents 
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کیلوکالری   25تا    20تنها  شود. در کودکان و نوجوانان  برآورد می   ماهگی   35تا    7الری در روز برای  کیلو ک   20ماهگی و    6تا    4الری در روز برای  ک یلو ک  60ماهگی،    3

 برای رشد الزم است. 
 

 برآورد انرژی مصرفی در بزرگساالن

سن، براساس    TEEننده ک بینی ، برای ساخت معادالت جداگانه پیش DLWهای هاست. از داده آن  TEEه وزن ثابتی دارند، برابر کبزرگساالنی انرژی مورد نیاز  

 10افتد، تقریبًا برابر  افزایش سن اتفاق می دلیل  ه به ک  TEEاهش در  ک ه  کمشخص شده  در زنان و مردان استفاده شده است.    PALبندی  قد، وزن و گروه 

های ، تفاوت ن تفریحی بزرگساال های زندگی شغلی و  شیوه براساس  ،  سوی دیگر از  برای زنان است.    هرسالالری در  کیلو ک   7برای مردان و    هرسالالری در  ک یلو ک 

 60تا  40زن و مرد  450بر روی  DLWروش با استفاده از    1OPENای به نام  ن در مطالعه ا برای بالغ   DRIاین افراد وجود دارد. معادالت    PALتوجهی در قابل 

 .ساله به دست آمده است
 

 بارداری و شیردهی 

 925  (. کند می   کیلوکالری به ازای کیلوگرم وزن بدن انرژی مصرف   56کیلوگرمی    3)یک جنین    است   BMR افزایش دردرصد    50در اواخر بارداری جنین مسئول  

کیلوکالری در نظر گرفته شده   41500کیلوکالری )در جای دیگری در مادرن    39862  شوند که معادل کیلوگرم چربی در طی بارداری ذخیره می   3/ 7گرم پروتئین و  

شود. کاهش فعالیت فیزیکی جبران می  اافزایش میزان متابولیسم پایه تا حدودی ب   ، با پیشرفت بارداری   .باشد می  کیلوکالری در روز  180  که معادل  است( 

اول بارداری   ماهه سه . اگرچه در کیلوکالری(  107تا   57)محدوده تغییرات از   کیلوکالری به ازای هر هفته بارداری است  8تغییر انرژی در بارداری حدود   ه میان 

 کیلوکالری در روز نیاز است.  452و    340ترتیب به  دوم و سوم به  ماهه سه در  ،  ای برای زن باردار نیاز نیستانرژی اضافه 

EER   در دوران شیردهی ازTEE درصد افزایش   5تا    4در حدود  زن شیرده  میزان متابولیسم پایه  شود و  ، انرژی شیر خروجی و دانسیته انرژی شیر برآورد می

نظر بگیریم و دانسیته انرژی لیتر در روز در   0/ 6ماهه دوم )ماه ششم تا دوازدهم(    6لیتر در روز و در    0/ 78ماهه اول    6اگر میزان شیر تولیدشده را در    یابد. می 

ماهه دوم   6الری در روز در  ک یلو ک  402ماهه اول و    6الری در روز در  ک یلو ک   523الری به ازای هر گرم شیر باشد، انرژی بیشتر برای شیردهی،  ک یلو ک   0/ 67این شیر  

میزان خالص انرژی مورد نیاز برای در زنان دارای تغذیه مناسب   ، کیلوکالری در روز(   170)معادل    یلوگرم در ماه ک   0/ 8اهش وزن  ک میانگین  براساس  .  خواهد بود 

ل انرژی مورد نیاز برای شیردهی در این ک ماهه دوم،   6وزن بیشتر در    نیافتناهش ک الری در روز است. با فرض  ک یلو ک   330  پس از زایمان،  6تا    0در  شیردهی  

 الری در روز است.ک یلو ک  400دوره  
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 های کنکورتست گام کنکور  -گام به گام تغذیه 

 (90شود؟ )ارشد  شناخته می   Gold Standardکدام روش تعیین ترکیب بدن به عنوان  . ۱

 د( پتاسیم رادیواکتیو    Bod Podج(     DEXAب(     زیر آب  الف( توزین 

 ( 90در چه دوره سنی است؟ )ارشد    (FFM)بیشترین توده بدون چربی  . ۲

 د( سالمندی      ج( بلوغ   سالگی   3ب( صفر تا      سالگی  2الف( زیر  

 ( 90شود، حدود چند کیلوکالری انرژی اضافی مورد نیاز است؟ )ارشد  در دوره رشد، به ازای هر گرم از بافت که در بدن ساخته می .  ۳

 15د(      10ج(      5ب(      2الف(  

 (90کند؟ )ارشد  را چگونه برآورد می  REEبندیکت  -  مشخص شده که فرمول هریس .  ۴

 د( بیش از واقع   خوبیج( به    ب( کمتر از واقع   الف( بسیار کمتر از واقع

 (91است؟ )ارشد   (REE)تقریبًا چند درصد از تغییرات انرژی در حال استراحت  کننده تعیین   (FFM)بدون چربی بدن   ه تود .  ۵

 80د(      70ج(      60ب(      50الف(  

 (91دارد؟ )ارشد    (REE)تری در افزایش مقدار انرژی مصرفی در حالت استراحت  زیر نقش عمده های  از اندام   یککدام .  ۶

 د( پانکراس   ج( دستگاه گوارش    ب( مغز   الف( عضالت

 (92کدام است؟ )ارشد   (REE)کننده اولیه انرژی مصرفی استراحت  گویی پیش .  ۷

 د( میزان بافت مغز ج( میزان بافت کبد  ب( توده چربی بدن   الف( توده بدون چربی بدن 

 (92باالتر از یک گویای چه چیزی است؟ )ارشد   (RQ)ضریب تنفسی  .  ۸

 هاد( سوخت چربی  هاج( سوخت پروتئین   ب( تولید کتون    الف( ساخت چربی

 ( 93وعده گذشته باشد؟ )ارشد  متری غیرمستقیم، باید حداقل چند ساعت از صرف غذا یا میان گیری انرژی مصرفی با روش کالری شود برای اندازه می   توصیه .  ۹

 5د(      8ج(      10ب(      12الف(  

 (93شود؟ )ارشد  به چه صورت تعریف می  (PAL)سطح فعالیت فیزیکی  .  ۱۰

کل انرژی مصرفی الف(  
کل انرژی مصرفی ب(     انرژی مصرفی پایه 

انرژی مصرفی پایه ج(   انرژی مصرفی پایه + اثر گرمازایی غذا 
انرژی مصرفی پایه + اثر گرمازایی غذا د(    کل انرژی مصرفی  

 کل انرژی مصرفی  

 ( 93کند؟ )ارشد مقدار انرژی مورد نیاز را در افراد نرمال و چاق زیادتر از حد معمول محاسبه می   REEبرآورد  های  از فرمول   یککدام .  ۱۱

 Owenد(    Mifflin-St Jearج(     Frankenfieldب(    Harris- Benedictالف(  

 ( 94تقریبًا چند کیلوکالری انرژی باید اضافه گردد؟ )ارشد    ، کیلوگرم با یک درجه تب   60ساله با وزن نرمال    40برای بیمار مرد  . ۱۲

 260د(      230ج(      190ب(      80الف(  

 ( 94کدام گزینه درمورد ضریب تنفسی رژیم مخلوط صحیح است؟ )ارشد  . ۱۳

 .ب( بیشتر از چربی کمتر از پروتئین است    .الف( بیشتر از پروتئین کمتر از چربی است

 .د( کمتر از چربی بیشتر از کربوهیدرات است    .ستا کمتر از کربوهیدرات    پروتئین ج( بیشتر از  

 ( 90در اواخر بارداری است؟ )دکتری    BMRجنین مسئول چند درصد افزایش  .  ۱۴

 75د( بیش از      50ج(     20 -   25ب(      10الف(  

 ( 90گردد؟ )دکتری  از منابع تأمین می   یک کدام یک هفته پس از گرسنگی مطلق، انرژی مستقیم عضالت و مغزی به ترتیب از .  ۱۵

 ب( اجسام کتونی و اجسام کتونی    نز و اجسام کتونیژگلوکونئو الف( گلوکز حاصل از  

 د( اسیدهای چرب آزاد و گلوکز حاصل از گلوکونئوژنز    ج( اسیدهای چرب آزاد و اجسام کتونی 

 (91)دکتری    6 /21  +  370  (FFM)شود؟  می   از معادله زیر چه چیزی حاصل .  ۱۶

 TBFد(      TBWج(      RMRب(     BMRالف(  

 (91در افراد با وزن طبیعی و چاق دارد؟ )دکتری   REEکدام فرمول محاسبه انرژی دقت بیشتری در تخمین  .  ۱۷

 د( هر سه فرمول دقت یکسانی دارند  Owenج(    Mifflin- St- Jeorب(    Harris- Benedictالف(  

چند کیلوکالری به ازای هر کیلوگرم وزن متر  سانتی   172کیلوگرم و قد   75ساله با وزن    30در حال استراحت برای مرد  (MET)میزان معادل متابولیک  .  ۱۸

 (92باشد؟ )دکتری  بدن در ساعت می 

 37/ 5د(      75ج(      150ب(      1500الف(  
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 های کنکورتست گام کنکور  -گام به گام تغذیه 

 (92ست از: )دکتری  ا   عبارت  (PAL)سطح فعالیت بدن  .  ۱۹

 TEEبه   BEEب( نسبت   (BEE)به مصرف انرژی پایه  (TEE)الف( نسبت مصرف روزانه کل انرژی  

 TEFبه    BEEد( نسبت     (TEF)به انرژی مرتبط به اثر گرمایی غذا   TEEج( نسبت  

 ( 93شود؟ )دکتری  از داروهای زیر سبب افزایش متابولیسم پایه می  یککدام .  ۲۰

  Bethanidineد(     Ephedrineج(     Propranololب(     Reserpineالف(  

 ( 93ها: )دکتری  مغذیمیزان اکسیداسیون درشت .  ۲۱

 .ب( در افراد الغر بیشتر از افراد چاق است     .الف( بستگی به سن و جنس فرد دارد 

 .د( در افراد چاق و الغر برابر است    .ج( در افراد چاق بیشتر از افراد الغر است

 ( 94شود؟ )دکتری باعث افزایش سوخت و ساز پایه می ها العمل نسبت به کدام محرک در عکس   (Thermogenesis)گرمازایی  .  ۲۲

 ب( گرما و خواب      الف( گرسنگی و هضم غذا

 د( افزایش درجه حرارت محیط و سن    ج( افزایش و کاهش درجه حرارت محیط

 (۹۶از کدام بیشتر است؟ )دکتری  با مصرف یک لیتر اکسیژن انرژی حاصل  . ۲۳

 د( اسیدهای آمینه   هاج( پروتئین   ها  ب( کربوهیدرات    هاالف( چربی 

 (95وزن، در کدام گروه سنی ضریب وزن باالتر است؟ )ارشد  براساس  در محاسبه میزان متابولیسم پایه .  ۲۴

 سال  30  -  60د( مردان     سال   10  -  18ج( دختران    سال   3-   10ب( پسران   سال   3الف( پسران کمتر از  

 ( 96جز: )ارشد  به  ؛ صحیح است   (TEF)موارد درخصوص اثر گرمازایی غذا  .  ۲۵

 شود. در نظر گرفته می   (REE)انرژی مصرفی استراحت   ٪ 10الف( برای مقاصد کاربردی 

 انرژی مصرفی استدرصد  20  -   30و پروتئین درصد    5 -   10کربوهیدرات  درصد،    0  -  5ب( برای چربی  

 .مواد مغذی وابسته است   سازی ذخیره ج( به هضم، جذب و فرآوری یا  

 باشد.د( در افراد چاق کمتر از افراد الغر می

 ( 96صحیح است؟ )ارشد    (BAT)ای کدام مورد درخصوص بافت چربی قهوه . ۲۶

 .(Obligatory Thermogenesis)ای در گرمازایی اجباری دارد  الف( نقش ویژه

 .مسئول روند گرمازایی هستند  BATدر غشای داخلی میتوکندری    (UCP3)  3های غیرمزدوج  ب( پروتئین

 .و نقش و اهمیت آن در انسان وجود ندارد BATج( شواهد چندانی از وجود  

 .شودی سمپاتیک القا می در اثر مواجهه با سرما و سیستم عصب  BATد( فعالیت  

 (97روز در حالت: )ارشد  ست از انرژی مورد نیاز فرد در شبانه ا  عبارت   (BEE)انرژی مصرفی پایه  . ۲۷

 د( سالمت کامل ج( استراحت فیزیکی و روانی  ب( استراحت روانی کامل  الف( استراحت فیزیکی کامل

 (97های زیر برحسب کیلوکالری در هر کیلوگرم بافت بیشتر است؟ )ارشد  از اندام  یک کدام روزانه   (Metabolic Rate)میزان متابولیک  .  ۲۸

 د( عضالت     ج( کبد    ب( مغز   الف( کلیه 

 ( 97زن بدن تحت تأثیر ................. است. )ارشد  و.  ۲۹

 ترکیب شیمیایی بدن د(     ج( کربوهیدرات مصرفی    ب( چربی مصرفی  الف( نوع درست مغذی مصرفی 

 ( 97در بیماری، استرس چه اثری بر انرژی مصرفی دارد؟ )ارشد  .  ۳۰

 .شودب( باعث کاهش آن می      .شود الف( باعث افزایش آن می

 .د( اصواًل اثری بر انرژی مصرفی ندارد   .ج( ممکن است باعث افزایش یا کاهش آن شود

 (97شود؟ )دکتری  )متابولیسم پایه( می   BMRباعث افزایش   یک کدام . ۳۱

 د( بتانیدین   ج( رزرپین   ب( افدرین   الف( پروپرانولول 

 (۹۸یک درمورد ضریب تنفسی رژیم مخلوط صحیح است؟ )ارشد  . کدام ۳۲

 .کربوهیدرات است د( بیشتر از   .بیشتر از پروتئین است  ج(   .ب( برابر کربوهیدرات است  .الف( کمتر از پروتئین است
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 ( ۹۸)ارشد    شود؟متری غیرمستقیم در افراد سالم، حداقل چند ساعت ناشتا پس از صرف غذا توصیه می . برای انجام کالری ۳۳

 12د(      10ج(       5ب(      2الف(  

 ( 90در طول حاملگی چند کیلوکالری در هفته است؟ )دکتری    BMR. متوسط افزایش ۳۴

 40د(      25ج(      11ب(      3الف(  

 ( 94کنند چیست؟ )دکتری  ورزش می   𝟖𝟔𝑭(𝑪°𝟑𝟎)در شخصی که در دمای باالی  (metabolic load). علت افزایش بار متابولیکی  ۳۵

 ب( افزایش سوخت در عضالت      الف( افزایش فعالیت غدد عرق

 د( تغییر منبع سوخت از کربوهیدرات به پروتئین    ج( تغییر منبع سوخت از کربوهیدرات به چربی

 ( ۱۴۰۰)ارشد   . ارزش فیزیولوژیک انرژی حاصل از کدام یک در مقایسه با بقیه، خیلی کمتر از احتراق آن است؟ ۳۶

 ل ک د( ال     چربیج(     نی ب( پروتئ    الف( کربوهیدرات 

 ( 99: )دکتری سیاست  بجزشود،  . همه عوامل زیر منجر به افزایش متابولیسم استراحت می ۳۷

 های روحی د( استرس  ج( دمای پایین محیط  ب( دمای باالی محیط   الف( افزایش سن

 (1400دهد؟ )دکتری سیاست . در اولین هفته گرسنگی، کدامیک از اتفاقات زیر رخ می۳۸

 الف( استفاده مستقیم از اسیدهای چرب توسط عضالت به عنوان منبع انرژی

 های مغز به عنوان منبع انرژیب( استفاده مستقیم از اسیدهای چرب توسط سلول 

 ج( مصرف منابع پروتئینی به عنوان منبع انرژی در بدن 

 د( تکیه بر گلوکز به عنوان منبع انرژی در بدن 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 

 .ستی ن  ی موارد عمل   ه ، در همشود می ی تلقی  ی ن روش استاندارد طال ی ر آب، اگرچه ا یز   الف/ .1

 دارد. اول و دوم زندگی  های ویژه در سال مقدار را در دوران سریع رشد به بیشترین   ... REEعوامل مؤثر بر    الف/ .2

کیلوکالری به ازای گرم بافت بدن است. مقدار انرژی الزم برای  5های بدن در حدود انرژی اضافی مورد نیاز برای سنتز بافت  ... REEعوامل مؤثر بر    ب/  .3

 شود.ی در نظر گرفته م  5ن  ی انگ ی طور م ه به کاست  د  ی الری به ازای هر گرم بافت جد ک یلو ک  6تا    4/ 2رشد از 

 . کند می درصد بیشتر از مقادیر واقعی محاسبه    27تا    7ازهای انرژی این معادله میزان انرژی مصرفی را در افرادی با وزن نرمال و افراد چاق  ی برآورد ن  د/  .4

 است.  REEتغییرات در  درصد    80مسئول حدود   FFM  ب بدن ی کتر   د/  .5

 ل متابولیسم است.ک درصد از   22سهم ماهیچه   الف/ .6

 مراجعه شود.  5به پاسخ سؤال   الف/ .7

 با سنتز خالص چربی )لیپوژنز( در ارتباط است. 1تر از های بزرگ RQمیزان    الف/ .8

 شود.وعده توصیه می میان   کاصلی غذا و یا ی   ه وعد   کساعت ناشتایی پس از ی  5در افراد سالم حداقل    د/  .9

 شود.گفته می  BEEبه   TEE(، به نسبت  PALسطح فعالیت بدنی )  ، EERبررسی معادالت    الف/ .10

 مراجعه شود.  4به پاسخ سؤال    الف/ .11

یلوگرم وزن بدن ک الری انرژی به ازای هر ک یلو ک   25ه ک با توجه به این  . کند افزایش در مقادیر متابولیسم پایه بدن ایجاد می درصد  13هر درجه تب،  ب/  .12

 kg ۶۰   ×۲۵=    ۱۵۰۰  → ٪   ۱۳×    ۱۵۰۰=   ۱۹۵رد. ک الری اضافه ک یلو ک  195الری ک یلو ک  1500شود، باید به بزرگساالن توصیه می 

 ، با توجه به این اعداد گزینه ج صحیح است.RQمقادیر    ج/  .13

 است.  BMRافزایش در     درصد   50بارداری و شیردهی، در اواخر بارداری جنین مسئول   / ج  .14

منظور تطابق تواند از اجسام ستونی نیز به سیداسیون مواد غذایی در بدن، سوخت ترجیحی مغز گلوکز است و این ارگان می ک ا  ه کنند عوامل تعیین  ج/  .15

( اسیدهای چرب Post Absorptive State. در وضعیت پس از جذب ) کنداز اسیدهای چرب آزاد استفاده  تواند  اما نمی با گرسنگی مطلق استفاده کند،  

 کنند.طی فعالیت عضالت از ذخایر گلیکوژن خود استفاده می  که درحالی  ؛ شوند آزاد عمدتًا توسط عضالت اکسید می 

 ب   .16

 .استدر افرادی با وزن نرمال و چاق  REEتری برای محاسبه  فرمول دقیق  Mifflinمعادالت    ،نیازهای انرژی   برآورد  ب/  .17

 MET 1= 1 kcal/ kg/ hrی،  ک ها با استفاده از معادل متابولی شده در برخی فعالیت برآورد انرژی مصرف   ج/  .18



 

۱۹  

 

  GamKonkur.com جزوات:   هاست. تهی ن امؤلف و ناقض حقوق    رمجاز یغ از نظر شرعی و قانونی ،هرگونه کپی یا واگذاری به غیر

 های کنکورتست گام کنکور  -گام به گام تغذیه 

 مراجعه شود.  10به پاسخ سؤال   الف/ .19

 کهدرحالی   ؛ شوند با تحریک سیستم عصبی سمپاتیک موجب افزایش متابولیسم می   ضدافسردگی آمفتامین، افدرین و برخی داروهای  مانند  داروهایی    ج/  .20

 کنند.داروهایی مثل پروپرانولول، رزرپین و بتانیدین متابولیسم را سرکوب می 

 متفاوت نیست.در افراد چاق و الغر  ها  مغذی درشت سیداسیون  ک ا  اثر گرمازایی غذا،   د/  .21

 گیرد.ه فرد در معرض سرما قرار می ک شود دیده می آن زمانی   ی القا   اثر گرمازایی غذا،  ج/  .22

 هاست.مغذی درشت دیگر سیژن بیشتر از ک لیتر ا   1ربوهیدرات در ازای مصرف کانرژی حاصل از سوخت   ، با توجه به جدول مشا   ب/  .23

 سال، ضرب وزن باالترین مقدار را دارد.  ۳وزن در پسران کمتر از  براساس میزان متابولیسم پایه   ه در محاسب، با توجه به جدول  EERهای معادله   الف/ .24

 میزان اثر گرمازایی غذا در افراد چاق و الغر برابر است.  .است گزینه د غلط  2۱با توجه به پاسخ سؤال   د/  .25

 صحیح است.  4گزینه    2۲با توجه به پاسخ سؤال   د/  .26

در یک محیط   که افراد بدون فعالیت فیزیکی و ذهنی  در  ه  ک است  ساعت    24شده طی  مقدار انرژی مصرف    BEEه و استراحت، مصرف انرژی پای   ج/  .27

 تولید گرما مثل لرزیدن جلوگیری کند.  فراینداز  دارند، خنثی قرار 

 الف  .28

 ، گزینه د صحیح است.5با توجه به پاسخ سؤال   د/  .29

 مصرف انرژی برحسب شرایط بالینی ممکن است افزایش یا کاهش یابد.  ،سایر عوامل، تحت شرایط استرس و بیماری   ج/  .30

 مراجعه شود.  2۰به پاسخ سؤال   ب/  .31

 مراجعه شود.  13به پاسخ سؤال   ج/  .32

 مراجعه شود.  9به پاسخ سؤال    ب/  .33

ماهه دوم یابد. میزان انرژی اضافه در سه درصد افزایش می   15بوده است اما بعدًا حذف شده است. در طی بارداری متابولیسم حدود    2در کنکور گزینه   .34

 کیلوکالری در روز نیاز است.  452و    340و سوم به ترتیب  

 است.  افزایش فعالیت غدد عرقکنند، ورزش می  86𝐹(𝐶°30)در شخصی که در دمای باالی  (metabolic load)فزایش بار متابولیکی  علت ا الف/   .35

 با مقایسه دو جدول انرژی ناخالص و قابل هضم غذاها گزینه ب صحیح است.  ب/  .36

 یابد.اهش می ک درصد    2تا   1در هر دهه    REE،  (FFM)یلوگرم توده بدون چربی ک پس از گذشت اوایل دوران بزرگسالی، به ازای هر الف/   .37

تواند از اجسام ستونی نیز به منظور سیداسیون مواد غذایی در بدن، سوخت ترجیحی مغز گلوکز است و این ارگان می ک عوامل تعیین کننده ا   الف/  .38

اسیدهای  (State Absorptive Post)تواند از اسیدهای چرب آزاد استفاده کند. در وضعیت پس از جذب گرسنگی مطلق استفاده کند، اما نمی تطابق با  

 کنند.شوند؛ درحالیکه طی فعالیت عضالت از ذخایر گلیکوژن خود استفاده می چرب آزاد عمدتًا توسط عضالت اکسید می 
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 کربوهیدرات

 
انرژی موجود در رژیم درصد    50کننده حدود  تأمین همچنین  .  هستند و منبع عمده انرژی در رژیم غذایی    شوندمی ها توسط گیاهان ساخته  کربوهیدرات 

در کشورهای و  درصد    75توسعه حدود  درحال   در کشورهای  درصد،  40ها در تأمین انرژی در کشورهای غربی حدود  سهم کربوهیدرات   .شوند می محسوب  

های عمده رژیم غذایی شامل مونوساکارید، . کربوهیدرات است کیلوکالری  4میزان انرژی قابل متابولیزه شدن از هر گرم کربوهیدرات  . درصد است  85فقیر، 

فروکتوز هستند. حدود ها در رژیم گلوکز، گاالکتوز و  ترین آن و مهم دارند  اتم کربن    7تا    3ها  مونوساکارید.  هستند ساکاریدها  ساکارید، اولیگوساکارید و پلی دی 

درصد را  10و  30ترتیب حدود های ساکاروز و الکتوز به ساکارید دی اما  ، طور عمده نشاسته است ساکارید و به شده به شکل پلی درصد کربوهیدرات خورده  60

برای حفظ سطح گلوکز موجود در خون   ایشده تنظیم شدت  ه های بدلیل وابستگی مغز به مقادیر معینی از گلوکز، بدن دارای مکانیسم به د.  ن ده تشکیل می 

 .شود می دکستروز همان گلوکزی است که پس از هیدرولیز نشاسته ذرت حاصل  گیرند.  در نظر می   74،  ساکروز . ارزش شیرینی آن را در مقایسه با  است 

از   ،شود قند سفره، قند چغندر، قند نیشکر و قند انگور نیز نامیده می  . ساکاروز که است، الکتوز و مالتوز ساکروز ساکاریدها در تغذیه انسان شامل  ترین دی مهم 

و دارد  صورت طبیعی در بسیاری از غذاها وجود  آید. این قند به اتصال گلوکز و فروکتوز به دست می 

در نظر گرفته   100ساکارید معادل  شود. ارزش شیرینی این دی افزودنی نیز در صنعت استفاده می شکل  به 

 1/ 1که به نسبت  است  صورت گلوکز و فروکتوز غیرمتصل  طبیعی از قند به   یقند اینورت شکل شود.  می 

تر از مقادیر زیرا شیرین   شود؛ می در تجارت )در تهیه شیرینی و بستنی( استفاده  . این قند  وجود دارند

نوع های کوچک و کریستال است    ساکروزمساوی   از گلوکز و   یتری دارد. عسل  اینورت است که  قند 

صورت انحصاری در غدد به   و  از گلوکز و گاالکتوز تشکیل شده استنیز  فروکتوز تشکیل شده است. الکتوز  

از درصد    42کننده  الکتوز تأمین   .است   16ارزش شیرینی آن  شود.  تولید می   شیری پستانداران شیرده

درصد  30سهم این قند در انرژی شیر گاو    کهدرحالی   ت؛ سانرژی فرموال  درصد   50تا    40انرژی شیر مادر و  

هیدرولیز طی هضم از طریق  ،  صورت طبیعی در مواد غذایی وجود دارد ندرت به به   مالتوز اگرچه    .است 

نشاسته ساخته می  این  شود پلیمرهای  به دی .  غذایی صنعتی ساکارید  در محصوالت  افزودنی  صورت 

 .استشود که مشابه گاالکتوز  در نظر گرفته می   32ارزش شیرینی آن  .  وجود دارد 
 

 صورت زیر است:به  جدول براساس  ها ترتیب ارزش شیرینی قند 

 < الکتوز  < گاالکتوز و مالتوز  < مانیتول  < سوربیتول   < گلوکز   و گزیلیتول ساکروز <    < قند اینورت   فروکتوز 

های کولون شکسته شوند. باکتری کمک  توانند به می شوند، تنها  ( یافت می Legumeها مثل استاکیوز و رافینوز به مقداری که در حبوبات ) برخی الیگوساکارید 

که  اینولین نشاسته  کنگر فرنگی،ای است  و قاصدک    در  که   وجود دارد آرتیشو  و زمانی 

 کند.فروکتوز تولید می ، تنها شود هیدرولیز می 

کربوهیدرات پلی  از  ساکاریدها  بیش  دارای  مونوساکاریدی    10های   .هستند واحد 

نشاسته  . هستند ها  ساکاریدهای رایج شامل نشاسته، گلیکوژن، پکتین، سلولز و صمغ پلی 

گیاهان   ( تشکیل شده است. درصد   85تا    80( و آمیلوپکتین ) درصد   20تا    15از آمیلوز )

به  آمیلوپکتین  و  آمیلوز  گرانول حاوی  حل صورت  نیمه   نشدنیهای  هستند. و  کریستاله 

شود. به همراه غذا آنزیم تجزیه نشاسته در دهان با عمل آنزیم آلفاآمیالز بزاقی شروع می 

کمتر از   PHشود ) در محیط اسیدی معده غیرفعال می آمیالز بزاقی نیز وارد معده شده و  

شود. آمیالز پانکراسی طورکلی دخالت آمیالز بزاقی در هضم نشاسته ناچیز گرفته می (. به 4

 های شکرها و جایگزین میزان شیرینی انواع شکر 

 ماده
ارزش شیرینی )٪ معادل 

 ساکروز(
 ۱۷۳ لوولوز، فروکتوز
شربت اینورت 

 (Invert Sugar) 
۱۳۰ 

 ۱۰۰ روزاساک 
 ۱۰۰ زایلیتول

 ۷۴ گلوکز
 ۶۰ سوربیتول

 ۵۰ مانیتول
 ۳۲ گاالکتوز

 ۳۲ مالتوز
 ۱۶ الکتوز

پانکراس  الزی( توسط آمنیلوپکتیو آم لوزیهضم نشاسته )آم شکل:
 شود.می آلفا دکسترین محدودو  وزیمالتوز ، مالتوتر دیباعث تول
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های محصول این آنزیم تولید الیگوساکارید .  دارد   4و    1  ی کمی بر آلفا تأثیر  را بشکند و    6و    1  ی های آلفاتواند پیوند نمی رسد،  که با کیموس معدی به دوازدهه می 

  ، مالتوز و مالتوتریوز(. 6و    1  ییا بیشتر اتصاالت آلفا   1واحد گلوکز و  8)حاوی  است بزرگ به نام دکسترین محدود  

عامل در انسان  طور طبیعی آلفاآمیالز . به است  ساکروز های الکتاز و . سطح بیرونی غشای سلولی حاوی آنزیم شودمی نهایت با عملکرد مالتاز، گلوکز تولید در 

زیرا ترشح آلفاآمیالز بزاقی برای هضم نشاسته   ؛ تواند جذب شود نوزادان نارس نشاسته نمی ویژه  ، به اما در نوزادان   ، محدودکننده در جذب نشاسته نیست 

 .شود محسوب می یک ماه تقریبًا ترشح آلفاآمیالز برای هضم کامل کافی  ناکافی است. هرچند طی  

 پستاندارانهای  انتروسیت  Brush Borderاصلی مربوط به  های گلوکوزیداز 
 فعالیت آنزیمی سیستم آنزیمی گلوکوزیداز

 ساکراز -  مالتاز 
 ایزومالتاز -  مالتاز 

، ی دکستریناز   آلفا لیمیت )محدود کننده(، مقداری ی مالتاز درصد    ۸۰ ایزومالتاز  - راز اساک 
 یایزومالتاز   عمدتا،  ی کراز سو  درصد   100

 20،  آلفا لیمیت )محدود کننده( دکستریناز ، مقداری ی همه گلوکوآمیالز  گلوکوآمیالز (2گلوکومیالز )   -مالتاز 
 ی، درصد کمی ایزومالتاز یمالتاز درصد 

 یترهاالز  درصد   100  ترهاالز
 و سلوبیوز خنثی  ی الکتاز  درصد   100 گلوکوزیداز  -β الکتاز

 یگلوکوزیداز  - β  -آریل عمدتا  سرامیداز )فلوریزین هیدروالز( - گلوکوزیل
 

برنج، سیب )پودر تهیه   Arrowrootنشاسته موجود در ذرت،   گیاهان آمریکایی(،  از ریشه  با ساختار شده  زمینی و سایر گیاهان حاوی پلیمرهای گلوکزی 

های اختصاصی، طعم، بافت و میزان جذب این موارد به تعداد نسبی واحدهای گلوکز موجود در زنجیره مستقیم )آمیلوز(، . ویژگی هستند شیمیایی مشابه 

صورت ساکارید تغییریافته حاوی نیتروژن به کیتین یک پلی دارد. گی  بست های هضمی تعداد موجود در محل انشعاب )آمیلوپکتین( و میزان دسترسی آنزیم 

N -   دهد. پوستان را تشکیل می دار مانند حشرات و سخت استیل گلوکز آمین است که اسکلت خارجی جانوران مفصل  
 

 های گیاهیمحتوای آمیلوز و آمیلوپکتین در نشاسته 

 (٪ ۱۸/ ۵تاپیوکا )  >برنج   >(  ٪ ۲۰) زمینی  سیب   >(  ٪ ۲۴ذرت )  >(  ٪ ۲۵: گندم )آمیلوز 

 (٪ ۷۵گندم )  >(  ٪ ۷۶ذرت )  >(  ٪ ۸۰) زمینی  سیب  >(  ٪ ۸۱/ ۵برنج )  >(  ٪ ۸۳/ ۳: تاپیوکا ) آمیلوپکتین

 (۸۵تست: کدام ماده غذایی مقدار آمیلوز بیشتری دارد؟ )ارشد 

 د( ذرت ج( برنج        ب( گندم               زمینی  سیب الف(  

 گلیکوژن به نسبت وزن خود هستند. درصد   ۱و    ۶ترتیب حاوی کبد و عضالت به 
 

 (Resistant Starchمقاوم )نشاسته  

شدن نشاسته، ها، ژالتینیزه تورم گرانول سبب  همراه آب  این نشاسته  پختن    .دارد کمی  خام قابلیت هضم بسیار  زمینی  سیب آمده از  دست نشاسته خام به 

و شود  می های نشاسته  شدن گرانول موجب ژالتینه نیز  . گرما  شود می شدن دیواره سلولی و افزایش قابلیت هضم توسط آمیالز پانکراس  شدن و پاره نرم 

نخورده باقی پخت دست در هنگام  شود،  می   ( نامیده RSمقاوم )   ه . بخشی از نشاسته که نشاست دهد افزایش می احتمال هضم آنزیمی آلفا آمیالز را    درنتیجه 

و میزان بسیار محدودی گلوکز از آن کند  می ها مقاومت  در برابر عملکرد هضمی آنزیم آید. همچنین  درمی صورت کریستالی  به بار دیگر  مانده و در اثر سرما  

تا  2( در غالت  RSمقاوم )   ه نشاست  کند.شبیه به فیبر غذایی عمل می  RSو از این نظر گردد  می ها تخمیر . این فرم در کولون توسط باکتری شود می حاصل 

 دهد.درصد وزن خشک را تشکیل می   5/3تا    1زمینی سیب درصد و در   7/5تا    3/ 5درصد، در حبوبات    0/ 4
 

RS  :شامل سه دسته است 

1 . 1RSشده آسیاب   های نیمهغالت و دانه محصور یا غیر قابل دسترس در    ه : نشاست 

2 . 2RS : نشده با الگوی های کریستال ژالتینه گرانولray-X -type-β    زمینیموز و سیب در 

3 .  3RS:   (.که با حرارت مرطوب ایجاد شده است   در اثر سردکردن نشاسته ژالتینه)   آمیلوز رتروگراد 

زنجیر )استیک، بوتیریک، در کولون اسیدهای چرب کوتاه   RSدهد. محصول نهایی تخمیر  تشکیل می   RSشده را  خورده   ه کل نشاست  درصد   5تا    2حدود  

های اسید   کند. همچنینرا تحریک می نشاسته مقاوم رشد باکتریایی در کولون  شود.  اکسیدکربن، هیدروژن و متان است که موجب نفخ می پروپیوتیک(، دی 

ها گیرد، کلونوسیت ب پس قرار  اگر روده تحت عمل جراحی بای های کولون انسان و حیوانات دارند.  زنجیر توانایی تحریک تقسیم میتوز را در سلول چرب کوتاه 

 های گوارشیمقایسه فعالیت هیدروالزی آنزیم 
فعالیت تقریبی  هیدروالز

 پروتئین(  G)واحد/
 ۲۵۰ گلوکوآمیالز

 ۱۰۰ ساکراز
 ۱۰۰ آلفا دکستریناز

 ۴۵ الکتاز



 

۲۲  

 

 : کربوهیدرات۲فصل  گام کنکور  -گام به گام تغذیه 

  GamKonkur.com جزوات:   هاست. تهی ن امؤلف و ناقض حقوق    رمجاز یغ از نظر شرعی و قانونی ،هرگونه کپی یا واگذاری به غیر

ها استفاده کلونوسیت کمک  به عنوان سوبسترا  زنجیر، به های چرب کوتاه این اسید یابد.  دهند و جذب یونی کاهش می عملکرد جذبی خود را از دست می 

آن   شوند می  جمله  از  هستند.  حیاتی  کولون  طبیعی  عملکرد  برای  تحریک  و  توانایی  پروپیونات  و  بوتیرات  گوارشی هورمون ها،  هورمون قبیل  از    ، های 

مفیدی بر ترشح تأثیرات    GLP-1عالوه  کنند. به می ایجاد  ها با ممانعت از تخلیه معده حس سیری  را دارند. این هورمون   YY( و پپتید  GLP-1گلوکاگون ) شبه 

 .انسولین و متابولیسم قند و چربی دارد
 

  (Wax Starch) نشاسته مومی 

های باال به شکل ژله و جز در غلظت شوند  می با آب تولید خمیر    .بیشتری دارددرصد آمیلوپکتین  آید و  به دست می   ذرت و برنج پرورشیاز  این نشاسته  

آلی برای تهیه پای میوه، سس و عصاره دهنده ایده ماند. این نشاسته قوام شدن سخت باقی می آیند. ژل حاصل از این نشاسته در خالل منجمد و آب نمی ر د 

 .است گوشت  
 

 شده نشاسته غذایی اصالح 

 .بافتی تغییر یابد های  ویژگی قابلیت تبدیل به ژل و دیگر  منظور به ها شوند که ویسکوزیته آن ها از نظر شیمیایی و فیزیکی طوری اصالح می این نشاسته 
 

 شده نشاسته از پیش ژالتینیزه 

سرعت با مایع سرد هیدراته و غلیظ و به است  آید. نفوذپذیر و متخلخل  شکل پودر درمی و به   شودمی ای خشک  های داغ یا ظروف استوانه بر روی غلتک 

 بنابراین برای تهیه پودینگ فوری، چاشنی و غذای کودک کاربرد دارد(.شود )می 
 

 دکسترین

که از نشاسته دارای مقادیر باالی آمیلوز درنتیجه عملکرد آلفا آمیالز است  ساکارید بزرگ و خطی گلوکز با طول زنجیره متوسط  پلی یند هضم و  ا محصول فر 

 .شودمی حاصل  

 دکسترین محدود

 شود.ایزومالتاز به گلوکز تبدیل می و سپس توسط آنزیم  است  نشده  که توسط آمیالز تجزیه    شودحاصل می درنتیجه تجزیه آمیلوپکتین دارای انشعاب  
 

 گلیکوژن

برای اطمینان از دسترسی مداوم به  .  کنند می طور عمده برای حفظ قند خون در فواصل غذا خوردن استفاده در مقایسه با گیاهان، حیوانات، کربوهیدرات را به 

. گلیکوژن با مولکول آب هیدراته و ذخیره  کنند می راحتی متابولیزه  صورت گلیکوژن ذخیره و به ها را به کبد کربوهیدرات های  سلول ویژه  ها به گلوکز، تمام سلول 

  ؛ کند ساعته گلیکوژن ذخیره می   18کیلوگرمی تنها برای یک دوره    70یک مرد متوسط  کند(.  بزرگ و سنگین تبدیل می   ی شود )همین عمل آن را به مولکول می 

  150میزان گلیکوژن عضالت  کرد. پوند وزن اضافه حمل می   60صورت گلیکوژن، انسان باید  . درصورت ذخیره کلی انرژی به است ماهه  2ذخیره چربی  که درحالی 

برای تأمین  تنها  فسفاتاز در عضله، گلیکوژن عضله    - 6آنزیم گلوکز  دلیل فقدان  به   . است گرم    90. گلیکوژن کبد حدود  یابد می   برابر افزایش   5که با ورزش  است  گرم  

 گلیکوژن کبد وظیفه اصلی تأمین گلوکز خون و ذخیره انرژی را بر عهده دارد.   که درحالی   نیست؛ و برای حفظ قند در دسترس  است  انرژی برای خود عضله  
 

 ناقلین گلوکز )مهم(

از   ها ن آن شد ترتیب کشف کنند. چندین ناقل اصلی برای هگزوزها شناخته شده است که به ناقلین گلوکز در انسان با مکانیسم انتشار تسهیل شده عمل می 

GLUT1   تاGLUT5  اند.گذاری شده نام 
 

GLUT1  مغز(  -  )ناقل اریتروسیت 

 های قرمزناقل اصلی گلوکز در گلبول  ✓

 جفت، مغز، کلیه، کولون، بافت چربی، شبکیه چشم  های ناقل: قلب،دیگر محل  ✓

 بیان آن در عضله و کبد بسیار اندک است. ✓

 دهد.شود و بخشی از سد خونی مغزی را تشکیل می به مقدار زیادی یافت می  عروق کوچک مغز های اندوتلیالی در سلول  ✓

 دارد.نقش اساسی  بودن گلوکز خارج سلولی(   پایین در انتقال گلوکز به درون عضله در حال استراحت )  ✓



 

۲۳  

 

 : کربوهیدرات۲فصل  گام کنکور  -گام به گام تغذیه 

  GamKonkur.com جزوات:   هاست. تهی ن امؤلف و ناقض حقوق    رمجاز یغ از نظر شرعی و قانونی ،هرگونه کپی یا واگذاری به غیر

تنظیم   ATPوسیله  های داخل سلولی به صورت نامتقارن است. این حالت با اتصال متابولیت های قرمز خون به گلوکز در گلبول    D-انتقال برای   فرایند  ✓

 .دهدمی االبودن تقاضای داخل سلولی را  بودن گلوکز خارج سلولی و ب م پایین ا . همچنین این حالت اجازه انتقال گلوکز به درون سلول به هنگ شودمی 

های نقش اصلی را در کنترل ورود گلوکز به سلول   GLUT1شود.  برابری حمل و نقل گلوکز در عضالت خاص می   4تا    3افزایش    سبب   GLUT1افزایش بیان ژن  

 کند.عضالنی در حال استراحت ایفا می 
 

GLUT2 )ناقل گلوکز کبدی( 

 .کند همچنین گاالکتوز، مانوز و فروکتوز را منتقل می  ، ناقل گلوکز در کبد  ✓

 .شود کننده انسولین در پانکراس بیان می های ترشح های کبدی، کلیوی، روده باریک و سلول در سلول  ✓

 یند گلوکونئوژنز مفید است.ا دنبال فر برای انتقال گلوکز به خارج سلول به  ✓

هم برابرند. این   برای ورود و خروج گلوکز با   KMدهد و  برای گلوکز دارد و یک انتقال متقارن را نشان می کمی  تمایل    GLUT2های کبدی،  در سلول  ✓

 ظرفیت باال و تمایل کم در مواقع جریان سریع قند مانند گلوکونئوژنز مفید است.

 توانایی انتقال فروکتوز را دارند.  GLUT5و    GLUT2فقط   ✓
 

     GLUT3)ناقل گلوکز مغز( 

 اصلی گلوکز در مغزناقل   ✓

 بیضه های جفت و های دیگر ناقل: سلول محل  ✓

 ها حضور دارد.رسد در تمامی بافت به نظر می  ✓

 سطح آن در عضالت بسیار پایین است. ✓

✓ GLUT3  کند.دیدیم برداشت می شود و گلوکز را از مایع اپی ها یافت می در اسپرماتوزوئید 
 

 GLUT4 انسولین()ناقل گلوکز حساس به 

های میزان انتقال گلوکز از سلول  شود. یافت می  قلبی  ه ای و عضل عضله اسکلتی، بافت چربی سفید و قهوه که در   ناقل گلوکز حساس به انسولین است  ✓

های حاوی ناقلین به غشای حرکت وزیکول   سبب زیرا ترشح انسولین    ؛یابد برابر افزایش می  30تا    20انسولین  دقیقه پس از ترشح    3تا    2بافت چربی 

انتقال گلوکز به دلیل فعال شدن    . شود می ها  سلول  باشد. می   GLUT4بود ولی در ادامه متوجه شدند که دلیل اصلی آن    GLUT1اگرچه بخشی از 

GLUT4   بیشترین تشابه ساختاری را باGLUT1  .دارد 

 است.جزء مهمی در هموستاز گلوکز و بیماری دیابت   ✓

 در انسان و جوندگان با چاقی ارتباط دارد.  در بافت چربی  GLUT4افزایش بیان ناقل  ✓

 در ارتباط است.  مقاومت به انسولینهای عضالنی با  سلول   ی به غشا   GLUT4نقص در انتقال   ✓
 

GLUT5     (فروکتوز )ناقل 

 در ژژنوم( )عمدتاً   فروکتوز در روده باریک  ناقل اصلی ناقل ضعیف گلوکز و   ✓

 . دهد که فروکتوز تقریبًا اثری در تحریک ترشح انسولین نداردهای بتای پانکراس بسیار اندک است و این نشان می در سلول  GLUT5بیان   ✓

  .ها( مین انرژی این سلول أ )اهمیت فروکتوز در ت   دارد  )اسپرماتوزوئیدها(  غلظت باالیی در اسپرم بالغ انسان  ✓

 شود.خوبی بیان نمی در کبد به   5زیرا نوع شود؛  می انجام    GLUT2توسط   GLUT5  جای به ن بر این باورند که انتقال فروکتوز در کبد ا محقق  ✓

 های اصلی بیان ناقلمحل  برای برداشت هگزوز KM تعداد آمینواسیدها نوع

GLUT1  )کولونجفت، مغز، کلیه،   های قرمز()سلول   1  -  2 492 )گلوبول قرمز 

GLUT2  )های  کبد، سلول  )هپاتوسیت(  15  –  20 524 )کبدB کلیه، روده باریکپانکراس ، 

GLUT3 )مغز و بیضه )اووسیت(  10 496 )مغز 

GLUT4 ایعضله اسکلتی و قلب، چربی سفید و قهوه  )آدیپوسیت(  5 509 چربی(  -  )عضله 

GLUT5  )فروکتوز( اووسیت  6 -  11 501 )روده باریک((Xenopus) روده باریک و اسپرم 
 



 

۲۴  

 

 : کربوهیدرات۲فصل  گام کنکور  -گام به گام تغذیه 

  GamKonkur.com جزوات:   هاست. تهی ن امؤلف و ناقض حقوق    رمجاز یغ از نظر شرعی و قانونی ،هرگونه کپی یا واگذاری به غیر

 گلوکز -   انتقالی سدیم هم 

 دهند.ها را به جریان خون انتقال می روده و کلیه دو ارگان اصلی هستند که هگزوز  ✓

 شود.انجام می SGLT   (sodium/glucose cotransporter )این انتقال توسط ناقلین  ✓

✓ 1-SGLT   دهد.یون سدیم انتقال می   2و مولکول گلوکز را با    کشش و تمایل باالیی دارد شود،  بیان می  کوچک عمده در روده    طور به 

✓ 2-SGLT   دهد.سدیم انتقال می   1گلوکز را با  های کلیه در توبول و  دارد   کمتری کشش و تمایل 

✓ SGLT3  .از روده خوک جدا شده است و دارای تمایل کمی به گلوکز است 

شود و درنتیجه ایجاد اسهال آبکی شدید در نوزادان با این نقص می سبب ها از روده و درنتیجه منع جذب هگزوز سبب  SGLT-1جهش و اشکال در   ✓

 و گاالکتوز از رژیم حذف شوند.. در این مورد باید غذاهای حاوی گلوکز  انجامد می گاالکتوز    -   سوءجذب گلوکزبه  

از   ✓ و    SGLT-2  هایمهارکننده استفاده  توبولی  گلوکز  بازجذب  از  جلوگیری  قابل سبب  موجب  دفع  کاهش افزایش  و  گلوکز  ادراری  دفع  در  توجه 

 شود.هایپرگالیسمی در افراد دیابتی می 

درحقیقت انتقال سدیم و گلوکز )گلوکز .  شود انجام می گیرد، جذب خالص مایعات در سراسر روده باریک  از آنجا که جذب سدیم با گلوکز صورت می  ✓

و این انتقال   نام دارد همراه سدیم( الکتروژنیک )موالپتانسیل( یا رئوژنیک )مولد جریان(  

کردن کارگیری این عامل در هیدارته بنابراین به  ؛شود موجب جذب مایعات در روده باریک می 

بسیاری از   در مقایسه با   بیماران بسیار مؤثر است. محلول ساده کلرید سدیم و آب برنج 

مهم  نقش  این  داروها  بر  اثر  با  وبا  سم  دارد.  بیماران  نجات  در  ترشح سبب    فرایند تری 

 شود.ازحد مایعات و اسهال می بیش 

✓ PHLORIZIN    )های فعال گلوکز یک ترکیب با تمایل رقابتی باال برای جایگاه قند در ناقل )فلوریزین  

وسیله  ها به ندارد. این حامل   GLUT5تا    GLUT1. این ترکیب اثری بر روی  است   SGLTیعنی  

 شوند. است، مهار می   PHLORIZINکه آگلیکون  )فلوریتین(    PHELORETINمتابولیت  

✓ SGLT-3  و تمایل کمی به گلوکز دارد. توالی آمینواسیدی شود  می : از روده خوک استخراج

 .است   GLUT2مشابه درصد   60آن حدود  

 95شده در سطح ژژنوم در محیط آزمایشگاهی نشان داده است که بیش از  مطالعات انجام  ✓

 شود.واسطه ناقل انجام می جذب گلوکز به درصد  
 

 تنظیم متابولیک و هورمونی گلوکز خون

تواند تطابق حاصل کرده و اجسام ز می از دالیل اصلی تنظیم دقیق گلوکز خون وابستگی مغز به دسترسی مداوم به گلوکز است. البته در گرسنگی مطلق مغ 

 .عنوان منبع انرژی استفاده کند ستونی را به 

منظور شده را به گلوکز جذب درصد    50جذب و میزان برداشت گلوکز توسط کبد )کبد حدودًا    . 1اند از  ترین عوامل در تنظیم قند خون بعد از صرف غذا عبارت مهم 

 های محیطی به انسولین.حساسیت بافت   . 3  ،ترشح انسولین   . 2 ، ( کند می به شکل گلیکوژن از جریان خون برداشت  کردن اکسیداسیون و ذخیره 

میزان گلوکز خون در شرایط پس از .  تواند از منابع غیر کربوهیدراتی تأمین شودگرم آن می   130  که کند  گرم گلوکز مصرف می   140مغز افراد بزرگسال روزانه  

کننده های کنترل برسد، هورمون   mg/dl  ۴۰اگر سطح گلوکز خون به کمتر از   شود. بار در خون تجدید می گرم در ساعت است و هر دو ساعت یک   10تا    8جذب  

در حاالت پس از صرف غذا، . شودبرسد گلوکز در ادرار وارد می  mg/dl  ۱۸۰کنند. اگر سطح گلوکز خون به باالی را از ذخایر آزاد می ها مغذی درشت قند خون  

دهد. نیز روی می   روده کوچکمیزان جزئی در  به    و  کبد، در کلیهبر  عالوه یند  ا کند. این فر طور عمده در کبد به تولید گلوکز کمک می به   گلوکونئوژنز   فرایند

های متابولیک ساز اسیدهای چرب با کربن فرد و اسیدفیتانیک پیش و    خصوص آالنین در طی گرسنگی، گلیسرول، پروپیونات ه های گلوکوژنیک باسیدآمینه 

یند سیکل ا این فر   .تواند به گلوکز تبدیل شود کبد دوباره می کنند. الکتات با ورود به  عضالت و گلبول قرمز گلوکز را به اسیدالکتیک متابولیزه می   و   گلوکز هستند

تواند در کبد به فروکتوز می .  درصد گلوکز در گردش پالسما را تأمین کند  40تواند حدود  در طول ورزش سیکل کوری می شود. کوری یا اسیدالکتیک نامیده می 

 .است  پایین راین مقدار فروکتوز موجود در جریان خون حتی پس از صرف یک غذای حاوی فروکتوز بسیار    بناب ؛  گلوکز تبدیل یا به الکتات متابولیزه شود 

 .دهد کل هگزوز موجود در جریان خون را گلوکز تشکیل می درصد    95بیش از  
 

 یو گاالکتوز به قندها وزینشاسته، ساکارز، مالتوتر شکل:
 قیو گاالکتوز از طر گلوکز .شوندیمها هضم دهنده آنلیتشک
کننده حمل کیتوسط  تیاز انتروس کالیمرز آپ هیحاش یغشا

فروکتوز  و شودیمدهنده گلوکز منتقل ، انتقالمیوابسته به سد
، گلوکز .شودیممنتقل   GLUT5 کننده گلوکزتوسط حمل

 GLUT2، میمستقل سد دهندهفروکتوز و گاالکتوز توسط انتقال
 .شودیمسروز منتقل  یدر سراسر غشا
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 2و  1انسولین و دیابت ملیتوس نوع 

یند اگزوسیتوز در پاسخ به ا درصد ذخایر انسولین پانکراس توسط فر  20تا    15شود.  می   پانکراس ترشح   βهای  واحد انسولین توسط سلول   50تا    40روزانه  

های کلسیم وابسته به ولتاژ صورت در حضور گلوکز و بازشدن کانال   ADPبه    ATPکه درنتیجه افزایش نسبت  شود  ترشح می افزایش کلسیم درون سلول  

اسیدهای چرب    گیرد. می  و  آمینه  اسیدهای  انسولین می   سبب برخی  ترشح  شوند. افزایش 

اینکرتین، پپتید شبه GIهای  هورمون  کننده پپتید فعال گلوکاگون و پلی : گلوکاگون، سکرتین و 

نوروترانسمیترهایی  .شوند می دنبال صرف غذا تقویت پروسه ترشح انسولین به   سبب   انسولین 

نوراپی مانند استیل  آدنیالت سیکالز مخاطی کولین،  گاالنین و  نوروپپتیدهایی مانند  نفرین و 

های الکتوژن هورمون   ، . در دوران بارداری کنند می نقش مهمی در تنظیم ترشح انسولین ایفا  

پر و  طریق ترشح   .شوند می تغییر ترشح انسولین    سبب وژسترون  جنینی، استروژن  از  گلوکز 

 .است انسولین بر وقایع زیر تأثیرگذار 
 

 های اصلی مقاومت به انسولینمکانیسم 

 شدت با مقاومت به انسولین همراه است.( در کبد و عضالت به گلیسرید چربی )تری   ی رسوب نابجا  ✓

 .کند تواند مقاومت به انسولین ایجاد های عضالنی احتمااًل می سلول   ی غشا   موجود در   GLUT4نقص در ناقل   ✓

انسولین، نقص در نقاط کنترلی متعدد در عملکرد رسپتور انسولین، از جمله اختالل در فسفریالسیون تیروزین و افزایش فسفریالسیون سرین در گیرنده   ✓

 در ایجاد مقاومت به انسولین نقش دارد.

 دخالت دارند. تیو به احتمال زیاد در گسترش مقاومت به انسولین التهاب و استرس اکسیدا  ✓

های کبدی شود. ورود گلوکز به سلول های گلیکولیتیک می صورت گلیکوژن یا افزایش متابولیسم آن از طریق مسیر سازی گلوکز به ذخیره سبب  در کبد  انسولین  

ها وجود داشته باشد. کبد دارای عملکرد تخصصی با توجه به حالت هپاتوسیت   ی حتی اگر این ناقلین در غشا   ؛ گیرد تغییر عملکرد انتقال صورت نمی   ه با واسط 

اما در  ، ها دارد های اطراف سیاهرگ هپاتوسیت در مقایسه با های اطراف ورید باب بیان بیشتری در هپاتوسیت  GLUT2است.    GLUT2و   GLUT1قرارگیری 

های دهد. هپاتوسیت های کبدی انتهایی تشکیل می ها مسیرهایی را در اطراف ونول سینوزوئیدی هپاتوسیت   ی در غشا  GLUT1ها،  ناحیه اطراف سیاهرگ 

گلوکونئوژنیک بیشتر  باب  گلیکولیتیکهای اطراف سیاهرگ هپاتوسیت   که درحالی هستند؛  )تولیدکننده گلوکز(    اطراف ورید  بیشتر  )کاتابولیسم گلوکز(   ها 

 ؛ ممکن است در حمل و نقل فروکتوز نقش داشته باشد   که درحالی   ؛ های کبدی برای ورود یا آزادسازی گلوکز ضروری نیست سلول   ی در غشا   GLUT2هستند. 

خوبی شناخته ها به با فعالیت گلیکولیتیکی سلول   GLUT1ارتباط بیان    خوبی در کبد بیان نشده است. که مخصوص انتقال فروکتوز است به   GLUT5چون  

ها ممکن است های اطراف سیاهرگ در هپاتوسیت  GLUT1وجود  بنابراین  ؛ بیشتر است   GLUT1طورکلی هرچه فعالیت بیشتر باشد، غلظت  به   . شده است

 به عملکرد مؤثر ورود گلوکز به مسیر گلیکولیتیک کمک کند.
 

 نفریناپی 

همچنین  .شود شود. هورمون ستیز و گریز است و در پاسخ به استرس ترشح می کلیوی ترشح می های کرومافین بخش مرکزی )مدوالی( فوق سلول توسط 

 انجامد.به افزایش گلیکوژنولیز و افزایش مصرف گلوکز در عضالت و سیستم عصبی مرکزی می 
 

 گلوکاگون

 .گرددافزایش گلیکوژنولیز و گلوکونئوژنز می سبب   و  شده جزایر النگرهانس بیان   α های توسط سلول 
 

 تیروئیدیهای  هورمون 

نفرین و انسولین )در سنتز گلیکوژن( بخشیدن به عمل اپی موجب شدت که   تقند خون ناشتا در بیماران هایپرتیروئیدی باالتر از بیماران هایپوتیروئیدی اس 

 .شوند می موجب افزایش گلیکوژنولیز  فراوان  دارای عملکرد دو فازی هستند: در مقدار کم موجب سنتز گلیکوژن و در مقادیر    و  شوند می 
 

 گلوکوکورتیکوئیدها

مصرف همچنین    .شوند می نز  ژ افزایش گلوکونئو   سبباز طریق افزایش کاتابولیسم پروتئین    و  شوندترشح می کلیوی  فوق از بخش کورتکس )فاسیکوالتا( غدد  

 .کنند که عملکردی مخالف انسولین است های خارج کبدی را مهار می گلوکز در بافت 

 بررسی اثر گلوکز از طریق انسولین
 تأثیرات مثبت تأثیرات منفی

 جذب گلوکز گلوکز →  پیرووات  
 جذب آمینواسید آپوپتوز

     A استیل کوآنزیم → اسید چرب  بیان ژن
 گلیکوژن → گلوکز  
 سنتز پروتئین  
 DNAسنتز   
پتاسیم - پمپ سدیم    
 بیان ژن 
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 هورمون رشد

جویی در مصرف گلوکز عنوان منبع انرژی و صرفه افزایش آزادسازی اسید چرب از بافت چربی و مصرف آن به   و به   شود توسط غده هیپوفیز پیشین ترشح می 

 کند.متابولیسم گلوکز را مهار می همچنین  مدت، افزایش شدید در سطح گلوکز خون را به دنبال دارد. آن از تومور یا تجویز طوالنی فراوان ترشح    .انجامد می 
 

)برای فهم بهتر این مطلب که جنبه بیوشیمی دارد به جزوه بیوشیمی گام فصل متابولیسم لیپیدها، متابولیسم   یکپارچگی متابولیسم کربوهیدرات و چربی 

 انسولین و نیز فصل ارتباطات متابولیکی مراجعه شود(.

شدت کنترل کلسترول که به   های دیگر مانند شود. بر خالف سنتز چربی یعنی به چربی تبدیل می   ؛ ازحد در رژیم غذایی لیپوژنیک است کربوهیدرات بیش 

پس از شود. هایی چون گلوکز و فروکتوز انجام می متابولیسم کربوهیدرات با شماری انجام شده و  های بی گلیسرید کبدی با حضور کربن تری  سنتزشود،  می 

کننده ها عوامل تنظیم به این   . ای هستند نقش اساسی در لیپوژنز )سنتز چربی( دارند رونویسی خاصی که عوامل هسته مصرف مقدار زیاد کربوهیدرات، عوامل  

از پروتئین خانواده   SREBPsگویند.  می   2( ChREBP)  دهی کربوهیدرات متصل به پروتئین و عنصر پاسخ   1( SREBP)  استرولی متصل به پروتئین  های ای 

های و سبب القای رونویسی پروتئین دارند  ها نقش کلیدی  شوند و در تنظیم متابولیسم لیپید غشایی هستند که با عناصر تنظیمی استرول باند می   ه باندشوند 

 شوند.هدف می 

 ها نقش دارد.ها و لیپید در هموستاز متابولیک قند  SREBP-1cو   SREBP-1aنوع   ✓

✓ SREBP-2 .در سنتز کلسترول دخالت دارد 

 کنند.بیان می  SREBP-2را نسبت به   SREBP1-cبرابر بیشتر ژن   9و   3ترتیب  کبد و بافت چربی به  ✓

✓ SREBP1-c   آسیل کوآنزیم  مانند  های درگیر در سنتز اسیدهای چرب  بیان آنزیمA    ،کربوکسیالزFA    فسفات آسیل ترانسفراز را   - 3سنتتاز و گلیسرول

 .دارد   SREBP1-cدهد. انسولین اثرات تحریکی بر افزایش می 
 

 در سنتز چربی )لیپوژنز(  SREBP1-cچگونگی نقش 

 لیپوژنز     ←   SREBP-1Cسازی فعال    ←     GLUT2برداشت کبدی گلوکز از طریق    ←دریافت باالی کربوهیدرات    ✓

✓ CHREBP   ههای کدکنند ها در ژن دهنده به کربوهیدرات شوند. عناصر پاسخ ای هستند که توسط گلوکز داخل سلولی فعال می رونویسی هسته   فاکتورهای 

 سبب   ChREBPشدن  کربوکسیالز وجود دارند. فعال   Aسنتتاز و آسیل کوآنزیم    FAتر از همه  فسفات دهیدروژناز و مهم   - 6پیروات کیناز کبدی، گلوکز  

 ، و لیپیدها سنتز دنو   سبب  ، گیرد گلوکز و انسولین صورت می   ه واسط که به   SREBP1-cو  ChREBPشدن  بنابراین فعال ؛ شود می القای لیپوژنز و گلیکولیز  

 . شودمی ها  دنبال مصرف مقادیر اضافی کربوهیدرات به خصوص ه ب 
 

 گاالکتوز

ها مشابه گلوکز جذب گاالکتوز در انتروسیت   .شوددر نظر گرفته می   32میزان شیرینی آن    شده و یند هضم تولید  ا گاالکتوز درنتیجه عملکرد آنزیم الکتاز طی فر

گاالکتوز وارد جریان خون کبدی شده و عماًل طی عبور از کبد   . است در جذب گلوکز و گاالکتوز مشابه  GLUT2و   SGLT-1های  عملکرد ناقل  است. همچنین

از جریان خون برداشته می به  ولی رسد،  نمی   mg/dl  1بیشتر از    به   گرم الکتوز مقدار گاالکتوز در خون   100حتی پس از مصرف    ؛ بنابراین شود صورت کامل 

های مختلف رود )گاالکتوزومی(، بافت ب باالتر    1 . اگر غلظت گاالکتوز در خون از مقدار یابد افزایش می درصورت مصرف گاالکتوز بدون گلوکز غلظت آن در پالسما  

و موجب   یابد می های چشم تجمع  شدن در عدسی ن متابولیزه دلیل  کنند. این ماده به نزیم آلدئید ردوکتاز به گاالکتیتول تبدیل می آن را برداشت کرده و توسط آ

برداشت و متابولیسم   دریافت الکل،   شود.ورود گلوکز به چشم و تبدیل به سوربیتول، کاتاراکت ایجاد می دلیل  شود. در دیابت نیز به ( می مروارید آب کاتاراکت ) 

فسفات   - 1-نقص در آنزیم گاالکتوز  دلیل  گاالکتوزومی کالسیک به   شود.و موجب افزایش غلظت در گردش گاالکتوز می دهد  می گاالکتوز توسط کبد را کاهش  

ها و در موارد مورد نیاز )مانند سنتز گلیکوپروتئین   کرده تواند آن را از گلوکز سنتز  گاالکتوز بدن می   نکردن . حتی درصورت مصرف افتد یوریدیل ترانسفراز اتفاق می 

 .کند ساکاریدها( استفاده  پلی   و موکو 

سنتز گاالکتولیپیدها و سربروزیدها مورد نیاز است. درصورت حذف از رژیم برای  . گاالکتوز  است درمان گاالکتوزمی شامل محدودیت گاالکتوز در تمام طول عمر  

 ؛ در محدودیت شدید باید از شیر، لبنیات و مواد غذایی حاوی الکتوز اجتناب کرد .  شود می و در شیر مادر هم ظاهر  تولید کرد  از مسیر جایگزین    توان آن رامی 

شیر به بسیاری از تولیدات زیرا    ؛ های غذایی است . عملکرد مؤثر در این زمینه حتی نیازمند مطالعه برچسب دشو می زیرا الکتوز به گلوکز و گاالکتوز هیدرولیز 

 
1. Sterol Regulatory Element Binding Protein 
2. Carbohydrate-Responsive Element Binding Protein 
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ها در پاتوفیزیولوژی نقش آن   هستند، اما و سبزیجات حاوی گاالکتوز    ها در مواد پرکننده بسیاری از داروها وجود دارد. بعضی از میوه نیز  و الکتوز  شود  می افزوده  

بسیاری از مراکز درمانی گاالکتوز را . است است. مستندات پزشکی در ارتباط با شدت و مدت درمان گاالکتوزمی متفاوت نشده  ها هنوز مشخص ی این بیمار 

 .کنند می در چند سال اول زندگی حذف   سندرم از رژیم غذایی کودکان مبتال به این  
 

 فروکتوز

ها حاوی مقادیر متغیری  . بیشتر میوه شود می   ترین مونوساکارید طبیعی محسوب و شیرین است    173ارزش شیرینی آن  .  نامند می فروکتوز را لولوز یا قند میوه نیز  

ا  ه ترشدن میوه با رسیدن آن شیرین دلیل  . است درصد  70تا  45ها بین موارد میزان فروکتوز موجود در میوه بیشتر  در هستند. از گلوکز و فروکتوز آزاد و ساکاروز 

. مطالعات اپیدمیولوژیک نشان  شود تبدیل می . شربت ذرت به فروکتوز  است شدن ساکاروز به گلوکز و فروکتوز و درنتیجه افزایش میزان شیرینی  در واقع شکسته 

  سندرم از قبیل  مشکالت بهداشتی  در ایجاد چاقی و سایر  تواند  کننده می های حاوی این شیرین استفاده از نوشیدنی مانند    های پرفروکتوز رژیم دهد که مصرف  می 

ناقل فروکتوز    GLUT5عمدتًا    . گیرد صورت می   GLUT5و    GLUT2دو ناقل  کمک  به جذب آن    شود که می سهیم باشد. فروکتوز در سراسر روده باریک جذب    متابولیک 

ای جانبی( به داخل خون  ها را در سمت بازولترال )قاعده شده در انتروسیت خروج گلوکز جذب    GLUT2و ست  ها در حاشیه مسواکی )غشای راسی( انتروسیت 

  SGLTسوبسترایی برای  گاالکتوز،    برخالف گلوکز و فروکتوز  ها نقش داشته باشد.  در خروج فروکتوز از انتروسیت  تواند می    GLUT5. در عین حال کند می تنظیم 

موجود    شود، جذب فروکتوز طبیعی است. دوم اینکه فلوریزین که مهار انجام می   SGLTگاالکتوز که با نقص    - جذب گلوکز یکی اینکه با سوء به سه علت:    باشد نمی 

افزایش جذب مایعات توسط گلوکز    . 2  ، معده   ه تفاوت در زمان تخلی   . 1تر از جذب مقدار مساوی فروکتوز به تنهایی است، دالیل این امر:  سریع   ساکروز در ساختمان  

 . ساکاریداز و گلوکز توسط سیستم انتقالی مرتبط با دی   انتقالی فروکتوز هم   . 3  ، ( ساکروز همراه فروکتوز )در ساختمان  

رسد وجود مقدار کمی فروکتوز در رژیم بنابراین به نظر می  ؛دهد کردن آنزیم گلوکوکیناز، برداشت کبدی گلوکز را افزایش می فروکتوز احتمااًل با فعال مقادیر کم  

تشدید هایپرلیپیدمی، . البته مقدار باالی فروکتوز با افزایش وزن، تجمع چربی شکمی،  کند غذایی به کنترل قند خون پس از غذا در افراد دیابتی کمک می 

 ها و آسیب اکسیداتیو ارتباط دارد.مقاومت به انسولین، آسیب به پروتئین 

مهم در متابولیسم فروکتوکنیاز )آنزیم  برخالف فسفو های لیپوژنیک )سنتز چربی( پس از مصرف فروکتوز به این دلیل است که فروکتوکیناز ساز افزایش پیش 

( وارد مسیر درصد   3تا  1های حاوی گلوکز ) درصد کمی از کربوهیدرات  کهدرحالی بنابراین ؛ گیرد و سیترات قرار نمی   ATPگلوکز( تحت تأثیر مهار آلوستریک 

گلیسرید موجود در تری  افزایش شود. این امر دلیل اصلی  گلیسرید تبدیل می مقادیر بسیار بیشتری از فروکتوز به تری  ، شود گلیسرید می تری   تولید لیپوژنز و 

 .ست در وضعیت پس از غذا ویژه به  ،خون پس از مصرف فروکتوز 

در  Bهای جنینی و عضالت، نوع  در بافت  Aآلدوالز شود.  هایی می ناهنجاری   سبب ها در مسیر متابولیسم فروکتوز نقش دارند و کمبود آن  های آلدوالز آنزیم 

قدی اه ماندگی ذهنی، کوت ، عقب Aدر کمبود نوع   تر از بقیه است. شایع   Bکمبود نوع    در بافت عصبی شایع است. C کبد، کلیه و روده باریک بزرگساالن و نوع  

)عدم تحمل ارثی   Bدر نوع  . باشد(. درمانی در این حالت وجود ندارد می   در گلیکولیز جنینی دخیل  A)احتماال چون نوع  شودو آنمی همولیتیک ایجاد می 

 ،اگر گلوکز یا گاالکتوز همراه فروکتوز مصرف شوند   . شودتهوع، اختالل رشد و اختالل عملکرد کبدی دیده می   ، فروکتوزپس از خوردن  فروکتوز( که شایع تر است  

دی فسفاتاز، بیمار دچار هیپوگلیسمی، اسیدوز، کتونوری و   6و   1در کمبود فروکتوز آید.  یابد و هیچ عالمتی از سوءجذب پدید نمی جذب فروکتوز افزایش می 

 دهد. درمان در این بیماران اجتناب از مصرف فروکتوزمی  آلی نشان های  شود. آنالیز ادراری تغییرات زیادی را در اسید می  رونتیالسیون( افزایش تهویه )هیپ

گرم فروکتوز به ازای هر کیلوگرم وزن بدن میزان  1در افراد سالم بعد از خوردن  . ، سودمند است Aجز در کمبود آلدوالز  محدودیت فروکتوز غذایی به .  باشد می 

ه گزارش شد   gr/kg  1با مصرف    mmol/lit  3در افرادی که کمبود فروکتوکیناز دارند، افزایش فروکتوز به بیش از    کهدرحالی   یابد؛ نمی فروکتوز افزایش زیادی  

  . .شود نمی کاتاراکت  شکلی مستقیم سبب به . فروکتوز برخالف گاالکتوزومی و دیابت ملیتوس است 
 

 گلیکوژن

ولی گلیکوژن کبد برای   ، رسد به مصرف می  جا همان گلیکوژن عضالت عمدتًا در    . استشده در کبد برابر بیشتر از گلیکوژن ذخیره  4تا    3گلیکوژن عضالت    ه تود 

شود. مقدار گلیکوژن و پس از آن تخلیه می  کند ساعت گرسنگی کفایت می   18تا   12رود. گلیکوژن موجود در کبد تنها برای کار می   ه حفظ سطح گلوکز خون ب 

 . است گرم    90و کبد   300عضالت  
 

 کربوهیدرات و ورزش

شود. مدت و شدت آورد و اسیدالکتیک در عضله تولید می ه گلیکوژن عضالت انرژی را فراهم می تجزیبکشد،  ثانیه طول    30اگر فعالیت عضالنی بیش از  

یابد. وقتی شدت کنند. در فعالیت سبک تا متوسط با مدت طوالنی، سهم چربی در تولید انرژی افزایش می ورزش درصد مخلوط سوخت مصرفی را تعیین می 
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بنابراین تغییرات در مصرف کربوهیدرات خطی نیست، بلکه متناسب با شدت  ؛  شود بیشتر می تولید انرژی    سهم کربوهیدرات در   ، یابد فعالیت افزایش می 

کنند. ذخایر تواند در شرایط کمبود اکسیژن انرژی تولید کند. ورزشکاران استقامتی چربی بیشتری مصرف می کربوهیدرات می   ؛ زیرا شود فعالیت تسریع می 

 فعالیت فیزیکی بسته به شدت آن کافی است.ساعت  3تا    1کربوهیدرات برای 

تدریج مقدار نامند. چند روز قبل از مسابقه باید به این عمل را بار کربوهیدرات می  که  یابد گلیکوژن افزایش می  ، شودوقتی کربوهیدرات بیشتری مصرف می 

ساعت قبل از تمرین خورده  4تا    3ای که  وعده غذا یا میان   کربوهیدرات برای پرشدن ذخایر گلیکوژن مصرف شود.پر فعالیت فیزیکی کاهش یابد و یک رژیم  

، شودداکثر سطح گلوکز خون می گرم کربوهیدرات موجب حفظ ح   60تا    13ساعت قبل از ورزش    1برای  گرم کربوهیدرات باشد.    300تا    200باید حاوی    ، شودمی 

محلول ) های ساده  های حاوی کربوهیدرات های استقامتی، نوشیدنی . در طول ورزش شودهای شدید توصیه نمی اما مصرف غذاهای جامد فورًا قبل از ورزش 

شود افزایش کمتر گلوکز خون و سطح انسولین می تواند به حفظ قند خون کمک کند. مصرف فروکتوز موجب  شده( می های شیرین ه میو آب گلوکز، فروکتوز و 

گرم کربوهیدرات   400تا    200دریافت   ، پس از انجام ورزشی که ذخایر گلیکوژن به اتمام رسیده است   کند. و درنتیجه مصرف ذخایر گلیکوژن عضالت را کند می 

 کند.ساعت بعد از ورزش به بازسازی ذخایر گلیکوژن عضالت کمک می   6تا    4به فاصله  
 

 عدم تحمل کربوهیدرات 

کربوهیدرات  جذب  و  هضم  به عدم  آنزیم ها  کمبود  پروسه  دلیل  این  در  دخیل  بدن    سبب های  در  دی،   .شودمی اختالالتی  الیگو،  فروکتوز،  سوءهضم 

اسهال، نفخ  سبب . عدم تحمل استسوربیتول و مانیتول و... مانند ها اول شامل اختالالت هضمی قندها و پلی   (FODMAPs)ها اول ها و پلی مونوساکارید 

)توضیحات بیشتر در بیماری سندروم روده تحریک پذیر  پذیر شیوع بیشتری دارد روده تحریک   سندرم . این اختالل در بیماران مبتال به  شودمی و درد شکمی  

 .گوارش( 

دلیل دهنده عدم تحمل به فروکتوز باشد که عمدتًا مشکلی بزرگ به تواند نشان شود، می دیده می ها  میوه دنبال مصرف آب عالئمی از اختالالت گوارشی که به 

شامل موارد ،  شود می ها مختل  در عدم تحمل کربوهیدرات ها  عملکرد آن هایی که  آنزیم  .است استفاده از شربت ذرت حاوی فروکتوز باال در محصوالت غذایی  

اسهال پس از مصرف شیر   سببکمبود الکتاز،  . 2.  شود می   ساکروز اسهال پس از مصرف غذاهای حاوی  که سبب  مالتاز،    -کمبود آنزیم سوکراز    .1: هستند زیر  

موجود  عدم تحمل ترهالوزسبب  ترهاالز  کمبود. 4شود. می سوءجذب گلوکز و گاالکتوز، منجر به اسهال پس از مصرف گلوکز، گاالکتوز یا الکتوز   . 3گردد.  می 

 شود.تحمل می   ، توانند الکتوز را هضم کنند افراد که نمی از سوی بیشتر لیتری شیر وجود دارد،  میلی   250مقدار کم الکتوز که در یک فنجان  .  گردد می در قارچ  
 

 های تشخیصی ارزیابی وضعیت هضم و جذب کربوهیدرات تست 

 تست هیدروژن بازدمی

شود، مقداری از آن از طریق هیدروژن تولید می در نتیجه آن  و  شده  ها تخمیر  رسد و توسط باکتری نشده به کولون می کربوهیدرات هضم و جذب از آنجا که 

اولین بار برای عدم تحمل این روش  .  کند می جذب کربوهیدرات فراهم  هیدروژن تنفسی تخمینی از سوء   گیری اندازه شود.  و دفع می رسد  می خون به ریه  

و هیدروژن تنفسی تنها کسری کند  نمی شده قبل از رسیدن به کولون  ای به مقدار کربوهیدرات جذب این است که هیچ اشاره   آن ضعف    شد، اما الکتوز استفاده  

 دهد.دقیقه بعد از مصرف نشان می   90تا    60از آن است. این تست افزایش هیدروژن بازدمی را در  
 

 مل قندتست تح 

گیری اندازه شود. سپس دقیقه مصرف می  5گرم گلوکز در آب حل شده و در عرض   75ن غیر باردار،  اطور معمول در بالغ برای آزمون تحمل گلوکز خوراکی، به 

شود. در گرم گلوکز مصرف می  100تا   75در دیابت بارداری،   . برای ارزیابی عدم تحمل گلوکز گیردصورت می  120،  90، 60، 30، 0گلوکز سرم یا خون در دقایق 

 .است گرم گلوکز خوراکی    75ازای کیلوگرم وزن بدن تا گرم گلوکز به  75/1کودکان این تست شامل  

 شود.از این تست برای ارزیابی عملکرد کبد استفاده می   ، کبد محل اصلی متابولیسم گاالکتوز است از آنجا که  شود.  تست تحمل گاهی با گاالکتوز انجام می 
 

 نمایه گالیسمی کربوهیدرات

. نتایج مطالعات شودها در میزان افزایش قند خون در مقایسه با یک مرجع استفاده می قابلیت آن براساس  ها بندی کربوهیدرات نمایه گالیسمی برای طبقه 

مثبت تأثیرات  . نتایج یک متاآنالیز  استو درازمدت    مدت اثرات مفید مواد غذایی با شاخص گالیسمی پایین بر کنترل سطح گلوکز خون در کوتاه کننده بیان 

شاخص گالیسمی  .. بر این اساس فیبرها در این زمینه بسیار مفید هستند ه استمواد غذایی با شاخص گالیسمی پایین بر مارکرهای سالمتی را نشان داد 

گرم   50زیر منحنی گلوکز پس از مصرف    ه نسبی ناحی  گیری اندازه نمایه گالیسمی از طریق    .بینی بر سطح گلوکز خون خواهد داشتقابل پیش   ی رژیم تأثیر 
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در فصل باشد.  می   این مطلب از اساسی مدرن)  شودمی ز یا نان سفید محاسبه  کی استاندارد مانند گلو ی غذا   ه گرم ماد   50هضم در مقایسه با  ربوهیدرات قابل ک 

آمده دست مقادیر به   در این صورت  که شوند  می ضرب    0/ 7شده در  ، اعداد محاسبه باشد . زمانی که نان مرجع شده است( گرم ذکر    100دیابت مدرن این عدد 

 .است  70و شاخص گالیسمی نان سفید   100. شاخص گالیسمی گلوکز مقایسه هستند قابل با گلوکز مرجع  

. عوامل مؤثر بر است نقطه اوج تمام غذاها و مواد با هر شاخص گالیسمی بر یک محل منطبق  کند، اما  نمی این شاخص سرعت افزایش قند خون را بررسی  

فیبر، چربی و پروتئین مواد غذایی و همچنین روش و زمان پخت و پز مواد غذایی است.   محتوای ،  pHاین نمایه شامل ساختار نشاسته، اندازه ذرات،  

در میزان کربوهیدرات موجود در آن مقدار غذا تقسیم بر کل کربوهیدرات  میانگین نمایه گالیسمی هر وعده غذایی با جمع اندیس گالیسمی هر غذا، ضرب 

 آید.آن وعده غذایی به دست می 

گالیسمی و مقدار کل کربوهیدرات برای بیان پتانسیل گالیسمی یک وعده غذایی مخلوط یا یک رژیم   ه گالیسمی است که ترکیبی از نمای مفهوم دیگر بار  

کردن مقدار کربوهیدرات )کل کربوهیدرات و سپس ضرب   100نتیجه تقسیم شاخص گالیسمی بر عدد   بار گالیسمی غذاها و الگوهای رژیمی درغذایی است. 

های مزمن از جمله ی با نمایه گالیسیمی و بار گالیسیمی باال در پیشگیری از بیماری ی محدودکردن غذاها .  شودمی فیبر( موجود در هر غذا در آن حاصل  منهای  

ترین دشواری در ارتباط با شاخص گالیسمی دامنه تغییر گسترده . عمده مؤثر استهای کولون و پستان های قلب و عروق و سرطان ، بیماری 2دیابت نوع  

کرد؛ زیرا برای شاخص گالیسمی مشخص را  ، حداکثر مقدار  2002در سال   IOMپزشکی. انستیتو  ست های اختصاصی موجود در غذاها پاسخ به کربوهیدرات 

داری از اثر شاخص گالیسمی بر سطح هموگلوبین امطالعات بالینی اخیر هیچ تفاوت معن   .است تشخیص سایر عوامل مؤثر بر سطح گلوکز خون بسیار دشوار  

استفاده از شاخص گالیسمی برای درباره  .  تأثیرات درازمدت کاهش شاخص گالیسمی نامشخص باقی مانده استاند و همچنان  گلیکوزیله نشان نداده 

 .وجود دارد های مزمن بحث و تردید  های غذایی و کنترل و پیشگیری از بیماری تعدیل رژیم 

های با کاهش وزن همراه است و برعکس. مشخص نیست که این رابطه از نمایه گالیسمی منتج شده یا با تفاوت   تر پایین با بار گالیسمی    یدریافت غذاهای 

. فروکتوز از دیگر دهد(را کاهش می   تفاوت در فیبر غذایی که نمایه گالیسمی غذاهابرای مثال  باشد ) و باال    پایین با نمایه گالیسمی    یهای رژیم میان  دیگر  

شاخص    ازدهند که شاخص فروکتوز رژیمی  چندین مطالعه نشان می در نمایه گالیسمی و بار گالیسمی رژیم غذایی دارد.    یمتناقض تأثیرات  موادی است که  

ی نمایه گالیسمی ا در مقایسه با رژیم محتو   ، گالیسمی پایین در افراد دارای اضافه وزن و چاق   ه ی فروکتوز و نمایا که رژیم محتو طوری ه ب  ؛ است تر  گالیسمی مهم 

. درمقابل کم کرد و حساسیت به انسولین را  داد  کننده فروکتوز با نمایه گالیسمی پایین افزایش  را در گروه دریافت   B، کلسترول و آپولیپوپروتئین  LDLمتوسط،  

کننده رژیم با نمایه گالیسمی باال دیگری شامل دو گروه دریافت  ه نشد. در مطالع رژیم با نمایه گالیسمی باال این تغییرات ناسازگار مشاهده    گان کنند در مصرف 

همچنان رزش نمایه گالیسمی  و رژیم با نمایه گالیسمی پایین، میان پروفایل لیپیدی، حساسیت انسولینی و سایر بیومارکرهای التهابی تفاوتی دیده نشد. ا 

بنابراین تأثیر گالیسمی هر غذای خاص در ؛  و فیبر هستند ها  مغذی درشت شوند و شامل  مخلوط مصرف می صورت  معمواًل به غذاها  باقی مانده است.   مبهم 

 متفاوت باشد.  ،شود که به تنهایی مصرف می تأثیرات در زمانی  یک وعده غذایی مخلوط ممکن است کاماًل با  
 

 ( برای کربوهیدراتDRIدریافت غذایی مرجع ) 

RDA    تواند گلوکز کافی را برای مغز و سیستم واقع مقدار کربوهیدراتی که می   در   .سال به باالست   1گرم در روز برای بزرگساالن و کودکان    130برای کربوهیدرات

کردن سوخت نیازی به جایگزین گرم است. در این مقدار سیستم عصبی مرکزی    130کند، فراهم  گلیسرید  تری عصبی مرکزی بدون نیاز به گلوکز از پروتئین یا  

 گلوکز با کتواسیدها ندارد.

 گرم در روز تعیین شده است.  95  ماهه   12تا   7و برای شیرخواران   60  ماهه   6تا   5( کربوهیدرات برای اطفال  AIکافی ) دریافت   ✓

توصیه انجمن قلب براساس  درصد کل کالری روزانه باشد.    10شده نباید بیشتر از  اضافه   های ساده ( شکر و قند WHOسازمان جهانی بهداشت ) به توصیه  

 کیلوکالری برای مردان است.  150کیلوکالری برای زنان و    100های ساده، آمریکا، حد باالی دریافت کالری از قند 

 آندرستندینگ(:رفرنس )  شده میزان شکر توصیه 

شده ها طی فرایند تولید اختصاص دارد. اغلب منابع شکر اضافه شده به غذاها و نوشیدنی طور میانگین در رژیم آمریکایی، بیشتر شکر مصرفی به شکر افزوده به 

منظور کمک به هاست. به نبات آب   ها(، دسرها ومیوه  های ورزشی و آب زا، نوشابه های انرژی ها )سودا، نوشابه شده به نوشیدنی های اضافه کننده شامل شیرین 

های غذایی جدید نیز هم دهند. برچسب شده در هر سهم را نشان می های محصوالت غذایی، مقدار شکر افزوده تر، برچسب افراد برای انتخاب محصول سالم 

 1هر  تر،  طور دقیق تر شکر و انرژی دریافتی به دهند. برای تخمین به شده و هم قند طبیعی موجود در محصول غذایی را برحسب گرم نشان می شکر افزوده 

 ۲۰گرم کربوهیدرات و حدود    ۴ها،  ای(، شربت ذرت، نکتار، عسل، مربا، ژله، شربت افرا یا مالس خوری از شکر )چه شکر سفید و چه شکر قهوه قاشق چای 

خوری قاشق چای   1قاشق غذاخوری سس کچاپ حدود    1باید بداند که هر  کند،  اندازه از سس کچاپ استفاده می برای مثال فردی که بی ؛  کیلوکالری انرژی دارد 



 

۳۰  

 

 : کربوهیدرات۲فصل  گام کنکور  -گام به گام تغذیه 
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های بدون خوری شکر دارد )نوشیدنی قاشق چای   ۱۲اونس سودا حدود  ۱۲نوشد، باید بداند که هر های بدون الکل می شکر دارد و کسی که مداوم نوشیدنی 

 اونس دارند(.  ۱۲ر هر گرم شکر د  ۵۰تا    ۳۰الکل با توجه به نوع برند یا طعم و مزه حدود  

ازحد شکر با تغذیه سالم و سالمتی تضاد دارد. تعداد اندکی شکر منتشر نکرده، اما ذکر کرده است که دریافت بیش  UL، مقداری برای DRIکمیته و سازمان 

رود؛ زیرا شود، از حد مجاز کالری فراتر نمی ی تأمین می کنند و با وجود اینکه بدنشان از مواد مغذ های شیرین را استفاده می از افراد، میزان فراوانی از خوراکی 

کنند. این موضوع برای بیشتر افراد، به معنای می  درصد کالری روزانه تشویق  ۱۰مصرف روزانه شکر به های رژیم آمریکایی، افراد را به محدودکردن گایدالین 

توانند شده افراد می ها با شکر اضافه منظور کاهش مصرف غذاها و نوشیدنی است. به های جامد(  شده )و همچنین چربی کاهش انرژی دریافتی از شکر اضافه 

رسد افرادی که موفق به کاهش دریافت کالری حاصل از شکرهای اضافه بدون تغییر در دریافت مواد مغذی، کالری دریافتی خود را کاهش دهند. به نظر می 

 کنند(.کنند )درمجموع شکر کمتری در طول زندگی مصرف می شوند و به آن عادت می ه سازگار می اند، در طول زمان و زندگی بهتر با این مسئلشده 
 

 تنظیم درازمدت دریافت مواد غذایی و هموستاز انرژی

موجب و  کنند  می دو هورمون مهم در تنظیم درازمدت دریافت مواد غذایی و تعادل انرژی هستند که هر دو بر سیستم عصبی مرکزی عمل   انسولین و لپتین 

لپتین آدیپوسایتوکین   دهند. کردن سیستم عصبی سمپاتیک انجام می این عمل را با فعال ها  شوند. این هورمون می   مهار دریافت غذا و افزایش انرژی مصرفی 

 ؛کند غیرمستقیم عمل می شکلی . انسولین به استدهنده ذخایر انرژی دارد و اولین سیگنال   بستگی هم که با درصد چربی بدن  شود  رشح می ت از بافت چربی 

لپتین و درنتیجه    شوند نمی درمقابل چربی و فروکتوز موجود در غذا موجب ترشح انسولین    شود.به این ترتیب که موجب تولید لپتین توسط بافت چربی می 

هورمون . ترشح این شودمی تولید    توسط معده هورمونی است که در تنظیم بلندمدت تعادل انرژی نقش آنابولیک دارد و عمدتًا    گرلین . دهند نمی افزایش  را  

اما شود،  طور طبیعی پس از مصرف غذا سرکوب می به  ترشح گرلین .  دهد، اشتها را افزایش می و نیز کاهش اکسیداسیون چربی بر هیپوتاالموس   گذاری با اثر 

 فروکتوز اثری بر سرکوب آن ندارد.  چربی و 

 افزایش دریافت غذا  ← کاهش غلظت لپتین در خون و عدم سرکوب گرلین  ←فروکتوز  

: لپتین در افراد چاق توانایی عملکردی خود را در کاهش لپتین از فصل تنظیم وزن باره  در  اینکته 

ای لپتین سرمی مالحظه قابل شکل  دهد. زنان به دریافت انرژی و افزایش مصرف انرژی از دست می 

 بیشتری از مردان دارند.

میزان گرلین در افراد الغر حداکثر و در افراد چاق حداقل :  گرلین از فصل تنظیم وزنباره  در  ای نکته 

به میزان پس معدی میزان آن  بای باالست و پس از  ،  گیرند در کسانی که رژیم می همچنین  است.  

. این هورمون اکسیداسیون دارد اثر متقابل احتمالی با آدیپونکتین    گرلینیابد.  کاهش می   فراوانی 

 دارد.مدت نقش آنابولیک در تنظیم تعادل انرژی و در طوالنی دهد می چربی را کاهش  
 

 تأثیر مصرف فروکتوز بر سالمتی

شود. اثر فروکتوز ذخیره می   Bحاوی آپولیپوپروتئین    VLDLصورت  ه و ب شده  تبدیل  گلیسرید  تری تر در کبد به  بنابراین راحت   ؛ گلوکز است تر از  فروکتوز لیپوژنیک 

 رواز این   ؛ کند فروکتوز بیشتر شبیه چربی غذایی عمل می   گلیسرید خون در افرادی که هایپرلیپیدمی یا مقاومت به انسولین دارند بیشتر است.تری   افزایش در  

 باشد. مؤثر و چاقی   تواند در افزایش انرژی دریافتی، افزایش وزن مدت رژیم غذایی با فروکتوز باال همراه با چربی غذا و عدم تحرک می مصرف طوالنی 
 

 های خونتنظیم چربی 

ها مغذی درشت ربوهیدرات ایجاد شود. بدن سطوح  ک تواند در اثر مصرف رژیم غذایی با مقادیر باالی ربوهیدرات می ک گلیسریدمی ناشی از مصرف تری   هایپر 

 . است گرم گلوکز مورد نیاز روزانه    200کننده بیشترین سهم از  مغز مصرف .  شودهای بدن فراهم  افی برای بافت ک سوخت  کند که  می   ای تنظیمگونه را همواره به 

ز توسط کشامل برداشت گلو  ، های حیوانی پاسخ  ک تحری موجب  ک . این هورمون آنابولی شودتواند سبب ترشح زیاد انسولین ربوهیدرات می کدریافت زیاد 

ب از روده ساعت بعد از غذا جذ   2یابد. حدود  اهش می ک شود. بدین طریق قند خون تا دامنه طبیعی آن  می   وژن و چربی کعضالت و چربی، افزایش سنتز گلی 

های رده و هورمون کعنوان گرسنگی تفسیر  یابد. بدن این حالت هایپوگالیسمی را به همچنان اثر انسولین وجود دارد و قند خون کاهش می اما امل است،  ک 

از سلول کند. این هورمون تنظیمی را ترشح می  هایی با شوند. این اسیدهای چرب در لیپوپروتئین های چربی می ها سبب آزادشدن اسیدهای چرب آزاد 

توز و ساکاروز نقش کفرو ویژه  به   ، ها ربوهیدرات ک طورکلی  به شوند.  گلیسرید سرم می گیرند و سبب افزایش تری ( در کبد قرار می VLDLم )ک دانسیته بسیار  

 گلیسرید خون دارند.ای در افزایش تری عمده 



 

 
 

 

 

 مراجعه فرمایید.  GamKonkur.comجهت کسب اطالعات بیشتر و قیمت دقیق محصوالت به سایت ما به نشانی  

 هاکالس 

 نام ساعت / صفحه تخفیف توضیحات / هدیه

سری گام به گام تغذیه، بیوشیمی و فیزیولوژی + جزوه 

 مرحله آزمون آنالین(  ۱۵ هدیه رایگان: ها + ) ّ و فیلم 

درصد یا  ۱۰

 قسط ۳
 کالس گام برتر تغذیه ۲۰:۰۰ –   ۱۵:۳۰پنجشنبه و جمعه / 

 کالس گام به گام تغذیه ۲۰:۰۰ –   ۱۸:۳۰پنجشنبه و جمعه /  درصد ۱۰ ها+ جزوه و فیلم 

 کالس گام به گام بیوشیمی ۱۸:۰۰  –   ۱۵:۳۰پنجشنبه /   درصد ۱۰ ها+ جزوه و فیلم 

 کالس گام به گام فیزیولوژی ۱۸:۰۰  –   ۱۵:۳۰جمعه /  درصد ۱۰ ها+ جزوه و فیلم 

 هافیلم 

سری گام به گام تغذیه، بیوشیمی و فیزیولوژی + جزوه 

 مرحله آزمون آنالین( ۱۵ رایگان: هدیه + ) 

درصد یا  ۱۰

 قسط ۳
 فیلم گام برتر تغذیه ساعت ۳۲۰

 فیلم گام به گام تغذیه ساعت  ۱۴۰ درصد ۱۰ + جزوه

 فیلم گام به گام بیوشیمی ساعت ۹۵ درصد ۱۰ + جزوه

 فیلم گام به گام فیزیولوژی ساعت ۸۰ درصد ۱۰ + جزوه

 جزوات

 جزوه گام برتر تغذیه جلد  ۴ درصد ۱۰ تغذیه، بیوشیمی و فیزیولوژیسری گام به گام 

 جزوه گام به گام تغذیه جلد  ۲ - درسنامه کامل + تست

 جزوه گام به گام بیوشیمی جلد  ۱ - درسنامه کامل + تست

 جزوه گام به گام فیزیولوژی جلد  ۱ - درسنامه کامل + تست

 بسته گام آخر تغذیه جلد  ۳ درصد ۱۰ فیزیولوژیسری گام آخر تغذیه، بیوشیمی و 

 جزوه گام آخر تغذیه تک جلد - خالصه درسنامه

 جزوه گام آخر بیوشیمی تک جلد - خالصه درسنامه

 جزوه گام آخر فیزیولوژی تک جلد - خالصه درسنامه

 آزمون

 ای های مرحله آزمون  مرحله ۱۵تا  ۱ درصد ۱۰ آزمون آنالین + کارنامه تکمیلی + پاسخنامه تشریحی

 مشاوره

ریزی شخصی + مشاوره مشاوره تلفنی + برنامه 

 انگیزشی

 ۲۰تا 

 درصد
 مشاوره  ماه  ۹و  ۶،  ۳



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲جلد    -   تغذیه گام    به   گام 

 تٔالیف دکتر محسن محمدی | دکتری تخصصی تغذیه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۴۰۱ -   ۱۴۰۲ویرایش  



 

 
 

      فهرست 

 بخش درمانی 

 ۱......................... در اختالالت گوارش فوقانی ....................................................................................................  درمانیتغذیه : ۱فصل 

 ۱۰..........................................  ........... .............. .........................................................  در اختالالت گوارش تحتانی  درمانیتغذیه :  ۲فصل  

 ۳۸..............................  .........................................................................................................  در کبد و پانکراس  درمانیتغذیه :  ۳فصل  

 ۵۸..................................................  ......................................................................  در آلرژی و عدم تحمل غذایی  درمانیتغذیه :  ۴فصل  

 ۷۱.........  ............................................................................................................................. در دیابت ملیتوس درمانیتغذیه :  ۵فصل 

 ۹۷.....  .............................................................................................................................  الت تیروئیدی در اختال  درمانیتغذیه :  ۶فصل  

 ۱۰۸................................................................  ..............................................................................  خونیدر کم   درمانیتغذیه :  ۷فصل  

 ۱۲۸....................  . ........................................................................................................................قلب و عروق    درمانیتغذیه :  ۸فصل  

 ۱۴۶......... .............................................................................................................................در پرفشاری خون  درمانییه تغذ :  ۹فصل 

 ۱۵۴...................................................  ....................................................................................در نارسایی قلبی    درمانیتغذیه:  ۱۰فصل  

 ۱۶۳  ...................................................................................................................................  های ریویدر بیماری   درمانیتغذیه :  ۱۱فصل  

 ۱۷۶....  .............................................................................................................................  های کلیوی در بیماری   درمانیتغذیه :  ۱۲فصل  

 ۲۰۹...................................................  ...........................................................................................  در سرطان  درمانیتغذیه :  ۱۳فصل  

 ۲۳۲........................................................................................................    های ویژه در استرس متابولیک و مراقبت   درمانیتغذیه :  ۱۴فصل  

 ۲۵۰............................................................................................................................  وماتیسمی در اختالالت ر درمانی تغذیه : ۱۵فصل 

 ۲۶۴....................................................  ..................................................................................   در بیماری عصبی  درمانیتغذیه :  ۱۶فصل  

 ۲۷۶......... .............................................................................................................................  در بیماری روانی درمانی تغذیه :  ۱۷فصل 

 ۲۹۳.........  .............................................................................................................................  نوزادان نارس  در  درمانیتغذیه :  ۱۸فصل  

 ۳۰۳............  .......................................................................................................  در اختالالت ژنتیکی و متابولیک   درمانیتغذیه :  ۱۹فصل  

 ۳۲۷......  .............................................................................................................................  در ناتوانی تکاملی درمانیتغذیه : ۲۰فصل 

 ۳۳۳....................  .............................................................................................................................در ایدز    درمانیتغذیه :  ۲۱فصل  

 

 بخش دوران

 ۳۴۰......................................................................................  ..................................... ........دوران بارداری ...........   : تغذیه در۲۲فصل  

 ۳۶۴...................................  ......... ...............................................................................................  تغذیه در دوران شیردهی :  ۲۳فصل  

 ۳۷۳..............................  ................................................................................................................  در دوران نوزادی  : تغذیه ۲۴فصل  

 ۳۸۴.............. .......... . ............................................................. .......................................................در دوران کودکی  : تغذیه ۲۵فصل 

 ۳۹۱........................................ .............................................. ............................... ....................... در دوران نوجوانی   : تغذیه۲۶فصل 

 ۳۹۸.....................................  ........................................... ........................................................... در دوران بزرگسالی    : تغذیه۲۷فصل  

 ۴۰۱........................................................................  ...................................................................در دوران سالمندی   : تغذیه۲۸فصل 

 ۴۲۵  .............................................................................................................................: نکات مشترک مادرن و آندرستندینگ  ۲۹فصل  
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 در اختالالت گوارش فوقانیدرمانی تغذیه 

 
 در شروع،  فراوانینند نقش  توا از غذاها می   ایویژه روند. عادات غذایی و انواع  ترین اختالالت و مشکالت بهداشتی به شمار می اختالالت گوارشی از شایع 

 .داشته باشند ز بیشتر اختالالت گوارشی درمان و پیشگیری ا 
 

 پارامترهای ارزیابی

 ،ارزیابی  ه های دستگاه گوارش فوقانی در برنامه کلی مراقبت از بیمار اهمیت دارد. در مراحل اولی مبتال به بیماری  بیماران ای و ارزیابی دقیق  غربالگری تغذیه 

ای، آلرژی غذایی و های تغذیه مل مشکالت جویدن و بلع، دریافت معمول رژیمی، دریافت مک   ات اشتها، تهوع، استفراغ، اسهال،وزن، تغییر  ه باید به تاریخچ 

کاهش وزن ناخواسته   شود. میر می   و   مرگ جذب منجر به کمبود مواد مغذی و افزایش  داروها دقت کرد. عدم تحمل به بعضی غذاها، دریافت ناکافی و سوء 

یا درصد    10یا بیشتر در طول یک ماه و درصد    5هفته،  یا بیشتر در طول یک درصد   2تغذیه شدید با کاهش وزن  سوء   .در طول زمان مفیدترین پارامتر است 

، 12Bهای آزمایشگاهی رایج، مثل  شاخص و شاخص توده بدنی است.    آل شود. دیگر پارامترها شامل درصد وزن ایده ماه مشخص می   6بیشتر در طول  

کمبود در معرض خطر   جراحی معده یا منع ترشح اسید معده با . افراد هستند در ارزیابی اولیه و پایش مفید  Dهیدروکسی ویتامین   - 25فوالت، فریتین و  

 هستند. 12Bو    آهن خصوص  به  ، مواد مغذی   االی ب 
 

 2)ازوفاژیت(   و التهاب مری  1(GERD) مروی   –س معدی  ک فال ی ر 

در ادامه حرکات دودی غذا را در داخل .  کندو غذا را داخل مری هدایت می شود  می غذا از دهان به حلق، اسفنکتر فوقانی مری شل    ه دادن ارادی لقمبا حرکت 

غذا به داخل معده وارد شود. اختالالت مری ممکن است ناشی از اختالل  ه شود تا لقمکند و اسفنکتر تحتانی مری شل می ن هدایت می ی مری به سمت پا

رر محتویات کس م ک فالی سوزش سر دل ناشی از ر با صد مردم روزانه در   8تا   7حدود  نیسم بلع، انسداد و التهاب مری یا اختالل عملکرد اسفنکتر باشد.  در مکا

در نیمی از نوزادان   تقریبا  یا استفراغ    کردن قی   کنند. بار در هفته گزارش می بزرگساالن عالئم ریفالکس را حداقل یک درصد    40تا    20. حدود  مواجه هستند معده  

 ارتباط حتمی وجود دارد.  GERDشود. میان چاقی و بروز بیشتر موارد بعد از سال اول برطرف می در افتد و  های اول زندگی اتفاق می در ماه 
 

 پاتوفیزیولوژی

های مستقیم شامل دفاع ناکافی بافت مری، محرک   3( LESتحتانی مری ) های اصلی کاهش فشار اسفنکتر  . مکانیسم استپیچیده    GERDپاتوفیزیولوژی  

 فشار اسفنکتر تحتانی مری در بارداری،   . دهدنیکوتین فشار اسفنکتر تحتانی مری را کاهش می   و افزایش فشار شکمی است.  معدی مخاطی، کاهش حرکات  

یابد. عالئم بیماری متغیر اهش می کل عادت ماهانه  ک کنند و حتی در مراحل آخر سی می پروژسترون مصرف   محتوای ی  ک بارداری خورا   ه داروهای ضدکزنانی  

بیماری درازمدت فرسایشی ممکن است منجر به  .استزدن و اسپاسم مری سینه، آروغ  ه و شامل ریفالکس ترشحات معده، سوزش سر دل با درد زیر قفس 

( COPDانسداد مزمن ریوی )بیماری  های ریوی مثل  فاژی )اشکال در بلع( شود. در بیماری س شدن مری، تنگی مری و در بعضی موارد دی ازوفاژیت، زخم 

ی استروئید دوزهای زیاد یا استفاده مزمن از آسپرین و داروهای ضدالتهاب غیر   شیدن، ک سیگار  هستند.  GERD در خطر افراد    ، افزایش فشار داخل شکمی دلیل  به 

(NSAIDs)   شود. ازوفاژیت در افراد حساس را افزایش دهد. تماس طوالنی با اسید منجر به ازوفاژیت می   خطر   تواند می ی دیگر نیز  کو چند داروی خورا 

 سنگفرشی های  سلول   . در این حالت است( Barrett Esophagusبارت ) ایجاد مری   ،دارند بیشتر دیگر در کسانی که ریفالکس مری درازمدت و    ه نگرانی عمد 

 شوند.بارت مبتال می دارند به مری   GERDکسانی که   درصد   15تا    5شود. بدخیم تبدیل می های پیش و به سلول شده  انتهای مری غیرطبیعی 

 
1. Gastroesophageal Reflux Disease 
2. Esophagitis 
3. Lower Esophageal Sphincter 
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نوترینت  از  یا کاهش دریافت بعضی  ویتامین   ها نکته: کمبود  بوده   A  ،6B  ،C  ،E  های از جمله  ارتباط  کمبود   اند. و فوالت با سرطان مری در  بین  در این 

 اند. سنگفرشی در ارتباط بوده   های با سرطان سلول  Cو    A  های ویتامین 
 

 یی مدیریت دارو 

های پمپ پروتون که برسد(. مهارکننده   4محیط معده به بیشتر از  PH کهای  گونه به ) اهش ترشح اسید است ک و ازوفاژیت،  سک فال ی درمان دارویی اصلی ر 

و  2Hهای رسپتور وسیله آنتاگونیست س گاهی به ک فال ی تر ر های خفیف هستند. شکل  داروها  مؤثرترین کنند،می  مهار های جدار سلول  ه وسیل تولید اسید را به 

داشتن سر از تختخواب باال نگه   . همچنین رر دارند پرهیز کنندک شدن مه نیاز به خم ک هایی  از فعالیت باید  شود. افراد مبتال به این بیماری  نترل می کاسیدها  آنتی 

؛ بنابراین کاهش است  GERD بروز  مؤثر در  ی عامل ، با افزایش فشار داخل معده اهش دهد. چاقی  ک س شبانه را ک فال ی احتمال ر  تواند می اینچ  8تا  6اندازه به 

های ها به درمان آن   درصد   10تا    GERD ،  5از میان مبتالیان شدید به    شود. فالکس می ی وزن منجر به کاهش زمان تماس اسید با مری و کاهش عالئم ر 

 .هستندو نیازمند عمل جراحی دهند نمی دارویی پاسخ 

 شود.ی معده استفاده می ها جهت افزایش انقباضات پیشرونده پروکنیتیک ی معده دارند، از  برای افرادی که تأخیر تخلیه 

Nissen fundoplication    است  برای درمان ریفالکس شدید  ترین عمل جراحی معمول فالکس ازوفاژیت حاد ارائه شد و در حال حاضر  ی بار در درمان ر اولین . 

 

 Nissen fundoplicationپس از عمل جراحی  ای  راهنمای تغذیه 

 پس از عمل جراحی  (Clear liquid diet)رژیم مایعات شفاف  شروع    .1

 (solid foods)   و سپس غذاهای جامد (  moist) مایع  ( و نیمه soft)   در ابتدا غذاهای نرم  . 2

 ماه پس از عمل جراحی  2تا   مایعنیمه مصرف غذاهای نرم و    . 3

 های غذایی کوچک و مکررمصرف وعده   . 4

 استفاده از قطعات کوچک غذا( )  راحتی از مری عبور کند جویدن کامل غذا تا به   . 5

 به آرامی بنوشید.. ِنی هنگام نوشیدن مایعات استفاده از . اجتناب از ۶

فرنگی، آناناس، الکل، ها، گوجه میوه آب مرکبات و    : د ن شو هایی که موجب ایجاد جریان برگشتی محتویات معده می اجتناب از مصرف غذاها و نوشیدنی   . 6

 شده، غذاهای تند، سرکه و غذاهای حاوی سرکه، غذاهای چرب و سرخ (Peppermint)نعناء تند    های کربناته، کافئین، شکالت، نوشیدنی 

های زمینی، گوشت نان، استیک، سبزیجات خام، مرغ خشک، میوه خشک، کره بادام   ؛ مانند ها سخت باشداجتناب از مصرف غذاهای خشک که بلعیدن آن   . 7

 ها و مغزهابا پوست، دانه 

 .اجتناب از مصرف هر نوع غذایی که موجب ناراحتی شود . 8

ماه بیمار توانایی  6تا  3از   پس  هر بار تنها یک ماده غذایی اضافه شود.   در  ذایی به رژیم دریافتی. ، شروع به واردکردن دیگر مواد غ جراحی  ماه  2پس از   . 9

 تحمل بسیاری از غذاها را دارد.

 مشکالت و کاهش وزن باره  مشاوره با پزشک و متخصص تغذیه در  . 10
 

 (MNTای ) درمان تغذیه 

کافئین، الکل، تنباکو و استرس   ، فاکتورهای مهم .  باشد   گذار اثر   GERD  مبتال به   بیماران   برخی تخفیف عالئم  ر  ب   تواند می رژیم خاص و تغییر سبک زندگی  

 آنهای کربناته هستند. فلفل و پودر ها، مرکبات، شراب و نوشیدنی و ادویه   ع . دیگر فاکتورهای رژیمی شامل چربی رژیمی، شکالت، کافئین، پیاز، نعنا هستند 

های الکلی تخمیرشده مثل شراب . نوشیدنی شوند می  LESباعث کاهش فشار  ، پونه و قهوه ع نعنا  غذاهای ضد نفخ مثل ممکن است باعث ناراحتی شوند. 

باعث افزایش ترشح بزاق و   نیز مصرف شود. جویدن صمغ  ند. قهوه در مقادیر کم شوند و باید محدود شو می   جو باعث تحریک ترشح اسید معده آب   و 

به حداقل رسیدن نفخ مری، عبور سریع از مناطق دچار   باعث در شروع یک رژیم مایع با چربی کم    ، با ازوفاژیت شدید   بیماران برای   شود. می   مری   pHباالبردن  

 شود.چرب در ابتدا بهتر تحمل می رژیم مایع کم   ک ی  ، ه ازوفاژیت شدید دارد ک شود؛ بنابراین برای فردی از معده می  تر سریع   ه انسداد و تخلی 

غذاهای حجیم و پرچرب فشار درد در مری ملتهب شوند.  سبب ن است ک دار مم ل ک های الفرنگی و نوشیدنی بات، گوجه ک آب مر  مثل اسیدی  pHغذاهایی با  

LES   پیلور و   ترک اهش فشار اسفن ک شیدن بر دستگاه گوارش شامل  ک اثرات سیگار  . دهندتولید اسید را افزایش می و   تأخیر اهش داده و تخلیه معده را به  ک را

LES ر . است دئودنوم  pH   اهش کتسریع تخلیه مایع از معده و    راس، کربنات پان کجلوگیری از ترشح بی  یب محتویات معده، ک تغییر تر   ، س ک فالی ، افزایش 

دین ی نایی سایمت شیدن همچنین توا ک یابد. سیگار توجهی افزایش می قابل شکل  به ولین  ک درصورت استعمال سیگار پاسخ ترشحی اسید به گاسترین یا استیل 
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اما استفاده از مواد غذایی   ،نقش ادویه در پاتولوژی دستگاه گوارش فوقانی روشن نیست   دهد. اهش می ک را  د  ه اسی اهش ترشح شبانک برای    و داروهای دیگر 

دهی در شکل   ، آن ( موجود در  Capsaicinچیلی و مقدار کاپسایسین ) فلفل شدن مری باعث ناراحتی شود. پرادویه با پودر فلفل ممکن است بعد از ملتهب 

 این ناراحتی نقش دارد.

 شود.می  GERDگرم فیبر محلول باعث بهبود   ۵/۱۲بار در روز و مقدار کل   ۳کردن پسیلیوم به مقدار که اضافه  مشخص شد یک کارآزمایی تازگی براساس به 

که فیبر غذایی باعث افزایش دهد  می نتایج نشان    کردند. مصرف می گرم فیبر در روز    ۲۰در این مطالعه افرادی وارد شدند که قبال  )ابتدای مداخله( کمتر از  

را درصورت تبعیت از یک  GERDبرخی مطالعات بهبود عالئم   دهد. فالکس را در افراد کاهش می ی شود و دفعات کلی ر می  LESتر تحتانی مری کفشار اسفن 

 ۸/۱۷۸و یک گروه    ۸۴/ ۸یک گروه    ه است. پرداخت  GERDمایع در دو گروه افراد    ml  ۵۰۰یک مطالعه به مقایسه  .  اند کربوهیدرات نشان داده شکر یا کم رژیم کم 

فالکس کاهش ی های ر زمان  ،مشابه بود. در کسانی که کربوهیدرات کمتر مصرف کردند نیز مقدار چربی و پروتئین دریافتی  . کربوهیدرات دریافت کردندگرم 

 دی اثر این رژیم را بررسی نکردند.یافت و عالئم آن هم کمتر بود. اگرچه مطالعات زیا 
 

 مروی و ازوفاژیت  - س معدی ک فال ی اهش ر ک ای برای های تغذیه راهنمای مراقبت 

 های غذایی حجیم و پرچرب پرهیز از وعده   .1

 درازکشیدن ساعت قبل از    3تا    2پرهیز از غذاخوردن حداقل    . 2

 شیدن ک پرهیز از سیگار   . 3

 لیکهای ال پرهیز از نوشیدنی   . 4

 افئینک ی ا های محتو و نوشیدنی  پرهیز از غذاها   . 5

 های شدید بالفاصله بعد از خوردن غذانشستن و پرهیز از فعالیت راست   . 6

 بعد از غذاخوردن ویژه به های تنگ و چسبان پرهیز از پوشیدن لباس   . 7

 افیک فیبر دارای  و   متعادل  مصرف رژیم غذایی سالم و مغذی   . 8

 .ه التهاب وجود داردک ویژه هنگامی به   ،پرهیز از غذاهای اسیدی و پرچاشنی   . 9

 وزن اضافه  اهش وزن درصورت  ک  . 10

 هاو کاهش حجم آن   های غذایی . افزایش تعداد وعده ۱۱

 فرنگی نعناع، گوجه و محصوالت گوجه ،  شکالت مصرف  . پرهیز از  ۱۲

باید  GERDدر   آن استفاده    هر حال به  ویروسی قوی دارد.  تریایی و ضد ک ه خواص ضد باک گرفته و نشان داده شده است    روغن نعناع مطالعاتی انجام باره  در 

به   آن ل و تبدیل  ک ال   دهد. چاقی، می اهش  ک س را  ک فال ی خطر ر   افراد چاق یا با وزن نرمال نیز   در   های گشاد وزن و استفاده از لباس اهش  ک محدود شود.  

 فیبر غالت در افزایش خطر سرطان مری دخیل هستند.  و  ها و سبزیجات میوه   م، و م سلنیکرژیم با مقدار    ک ها، ینیتریت  استالدهید، 
 

 فتق هیاتوس )هیاتال(

شیدن ک است هنگام دراز   ن که فتق هیاتوس دارند مم کبنابراین افرادی  ؛ فتق هیاتوس است  ، مروی و التهاب مری   - س معدی ک فال ی ترین علت مرتبط با ر شایع 

کند بدون خونریزی حاد بروز    آهنفقر    خونیکم نند. ممکن است تظاهرات  کهای غذایی حجیم و پرانرژی احساس ناراحتی  شدن یا بعد از مصرف وعده یا خم 

 .( شود می   شده و منجر به دفع مزمن خون   دلیل اینکه دیافراگم بسیار تحریک به ) 

فتق هیاتال عبارت است از ورود قسمتی از معده به درون قفسه سینه از طریق هیاتوس )شکاف( برای درک فتق هیاتال(: تنها  توضیحات اضافه نویسنده ) 

. شود کند و به معده وصل می ، مری عبور می آن طور عادی، دیافراگم دارای شکاف )هیاتوس( کوچکی است که از طریق  به   .مری موجود در دیافراگم معده 

آورد و حتی گونه مشکلی را به وجود نمی در بیشتر موارد، این فتق هیچ  آورد.و فتق هیاتال را به وجود می   کنداوقات معده بر این شکاف فشار وارد می گاهی  

تر ک این اسفن  . وجود داردای به نام اسفنکتر تحتانی  شود، عضله جایی که مری به معده متصل می  اید.که به این نوع فتق مبتال شده   ممکن است متوجه نباشید 

شود تا غذا از مری تر شل می ک شود، این اسفن . وقتی غذا بلعیده می است )دریچه( بیشتر اوقات برای جلوگیری از برگشت غذا و اسید معده منقبض )بسته( 

فتق  .اند سط عضالت دیافراگم پوشیده شده تر تو ک تر به شکاف دیافراگم )هیاتوس( متصل است و اطراف این اسفن ک به معده برود. در حالت عادی، این اسفن

. در اغلب موارد، فتق بسیار بزرگ دشو می کردن غذا یا ریفالکس(  سر دل )ترش  گرداند و باعث سوزش بزرگ هیاتال، غذا و اسید درون معده را به مری برمی 

 هیاتال به عمل جراحی نیاز دارد.
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سانی ک های غذایی در این بیماری مشابه  دهد. توصیه اهش می ک اهش حجم وعده غذایی آثار فتق هیاتوس را  ک اهش وزن و  ک (MNT): ای  درمان تغذیه 

غذاهای پرچرب و پرانرژی( و ویژه  به شیدن )ک های غذایی قبل از دراز ها و وعده پرهیز از اسنک  ، پرهیز از غذاهای سنگین دارند )و ازوفاژیت   GERDه  کاست 

 .( ل ک به حداقل رساندن مصرف ال
 

 سر و گردنسرطان  

داشته باشند. ای و صرف غذا  مشکالت تغذیه   ،تومور، انسداد، عفونت یا زخم دهان   ه دهان، حنجره و مری ممکن است در اثر تود   هایسرطان مبتال به    بیماران 

درمانی نیز های دندانی و عفونت نیز ممکن است رخ دهد. شیمی یابد. پوسیدگی کردن با بزاق و قدرت چشایی کاهش می اغلب جویدن، بلعیدن، مخلوط 

تغذیه هستند. بیمار همه بیماران مبتال به سرطان سر و گردن در زمان تشخیص بیماری دچار سوء   تقریبا   اشتهایی شود. تهوع، استفراغ و بی باعث    تواند می 

دستاورد برای اطمینان از رساندن تغذیه کافی به   ترین مهم جاگذاری لوله گاستروستومی  تا زمان بهبودی کامل پس از جراحی باید از غذاخوردن اجتناب کند.  

اختالالت حسی  ه واسطیماران به بعضی ب است،   ولی زمان مناسب برای این کار مشخص نیست. اگرچه هدف تغییر به سمت خورانش دهانی  ، بیمار است 

 نیاز به تغذیه انترال دارند.
 

 4)ازوفاژکتومی(  مری جراحی  

فاژی دیس سبب  پالژی هستند. برداشت مری یا ازوفاژکتومی  بارت با درجات باالی دیس ی اندیکاسیون اصلی در جراحی مری، مبتالیان به سرطان مری، یا مر 

شکل مایع ضروری ای به پس از جراحی دهان یا مری ممکن است حمایت تغذیه شود.  می   درمانی و کاهش وزن شیمی )عدم بلع(، کاهش اشتها، عوارض  

ه درگیری ک  در صورتیل مایع درآیند.  ک ش توانند پوره شده و با آب مخلوط شوند تا به ها می غذاهایی چون میوه   معموال  باشد. برای افزودن به تنوع رژیم غذایی  

 ،دستگاه گوارش کارایی نداشته باشد برای تجویز فرموال الزم باشد. اگر    ژژنوستومیهای گاستروستومی یا  ن است استفاده از لوله ک مم  ، تر باشد وسیع دهان  

 شود.صورت وریدی اجرا می ای به حمایت تغذیه 

ای شامل استفاده  های تغذیه که در انتظار عمل ازوفاژکتومی هستند. توصیه است در بلع( مشکل اصلی کسانی  اختالل فاژی ) دیس قبل از عمل: ای  درمان تغذیه 

های غنی از مواد مغذی و حاوی پروتئین توانند از اسموتی همچنین بیماران می  . است  منظور جویدن و بلع آسان از غذاهای مایع یا بافت نرم و پوره شده به 

 مند شوند.های سالم جهت به حداکثر رساندن انرژی و پروتئین دریافتی قبل از جراحی بهره مغذی ساخته شده از غذاهای کامل و چربی های  باال و نوشیدنی 
 

 ای بعد از عملدرمان تغذیه 

پذیر است، تغذیه دهانی بعد از جراحی امکان که   در صورتی استفاده شود.   تواند می ژژونوستومی  تغذیه از طریق   ،مدت با لوله درصورت وجود تغذیه طوالنی 

رر با چگالی انرژی ک و م  ک وچکهای غذایی  منظور جویدن و بلع آسان، وعده بافت نرم به با  ای معمول شامل استفاده از غذاهای مایع یا  های تغذیه توصیه 

 .ست نسبتًا باال 

 موارد زیر رعایت شود:باید  ماه   3این    در  زگار شود. کشد که بیمار با تغذیه دهانی ساماه طول می   3* حدود  

 .وعده غذایی در روز که شامل منابع پروتئین و چربی در هر وعده باشد  6مصرف  .  1

 استفاده کرد.ها  توان از سس می د. برای آبدارکردن غذا  ن استفاده از غذاهای بسیار آبدار که راحت جویده و بلع شو . 2

 در هر وعده افزایش داده شود.  غذاها تدریج تنوع  به .  3

های با زمینی، گوشت مرغ خشک، میوه خشک، کره بادام ذرت و نخودفرنگی پخته،  سبزیجات خام، میوه و  مانند نان،    ،اجتناب از مصرف غذاهای خشک .  4

 ها و مغزهاپوست، دانه 

فرنگی، ها، گوجه میوه آب مرکبات و    ؛ مانند شود فالکس می ی ویات معده و ر تی محتهایی که موجب ایجاد جریان برگش اجتناب از مصرف غذاها و نوشیدنی .  5

 آنشده، غذاهای تند، سرکه و غذاهای حاوی  های کربناته، نعناع، فلفل، غذاهای چرب و سرخ آناناس، الکل، کافئین، شکالت، نوشیدنی 

دقیقه قبل یا بعد از وعده غذایی باشد و به آهستگی  30آب باید  مصرف  . شودمصرف اونس آب و دیگر مایعات به همراه وعده غذایی  4نباید بیشتر از . 6

 نوشیده شود.

 شکر و قندها  ، شده های تغلیظ اجتناب از شیرینی .  7

 و در هر بار یک غذای جدید به وعده اضافه شود.شده  غذاهای بیشتری وارد رژیم غذایی  باید  ماه    3بعد از  . 8

 شود.می توصیه  های غذایی کوچک و مکرر  ه وعد مصرف  اما همچنان به   ، صورت نرمال غذا مصرف کند به  تواند می ماه بیمار    6بعد از  .  9

 
4. Esophagectomy 
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 اختالالت معده

 5هاضمهسوء 

یا زخم   دلیل ریفالکس مری، التهاببه م اشاره دارد. ناراحتی ممکن است  ک به وجود ناراحتی با درد در ناحیه فوقانی ش   هاضمهسوء ترین مفهوم،  در واضح 

 . است زدن  ، نفخ شکمی، سیری زودرس، تهوع و آروغ شکم   دردشامل  هاضمه  سوء عالئم    دیگر باشد.   پاتولوژیکهای  وضعیت معده، بیماری کیسه صفرا یا  

دلیل به  به تهوع بعد از غذا و نفخ شکمی اشاره کرد.  توان می ها  دیگر نشانه  از  هاضمه است. های رایج سوءاحساس پری از نشانه تخلیه کند معده و افزایش  

رژیم غذایی، استرس و   پوشانی داشته باشد. پذیر، اضطراب و افسردگی هم روده تحریک   سندرم ،  GERDتنوع عالئم ممکن است با سایر مشکالت از جمله  

 هاضمه دخیل باشد.ایجاد عالئم سوء عوامل رفتاری ممکن است ممکن است در  

ن کمم   تر کوچک های غذایی  استفاده از وعده   و   اهش دریافت چربی رژیمی ک  . است  GERDزندگی مثل    ه رژیمی و شیو   مدیریت   : (MNT)ای  درمان تغذیه 

 باشد.مؤثر است  
 

 کفونت و التهاب معده( و زخم پپتی بیماری گاستریت )ع 

 پاتوفیزیولوژی

عفونت با  ، ترین علتنند. شایع ک پارچگی مخاط را مختل  ک ه عفونت، مواد شیمیایی یا اختالالت عصبی ی ک شوند  هنگامی ایجاد می   ک پپتیگاستریت و زخم 

H   4ای به محیط اسیدی معده مقاوم است. ُالفکتومدین  پیلوری است که یک باکتری گرم منفی است که تا اندازه  (Olfactomedin 4)،  است   ی گلیگوپروتئین

 NF-KBسازی فاکتورهای وابسته به  التهابی از طریق فعال های پیش شود و به بیان سیتوکین صورت افزایشی تنظیم می پیلوری به   Hدر افراد بیمار توسط    که

 ح اسید معدهشود. کاهش ترش پیلوری می  Hسازی  کردن پاسخ ایمنی میزبان و مقاوم باعث بلوکه  افزایش بیان این فاکتورها  . انجامد می   Nod2,Nod1یعنی  

را افزایش های استخوانی  بعضی شکستگی . همچنین مهار اسید ممکن است  شودغیرهم می   آهن ، کلسیم و  12Bکاهش جذب مواد مغذی از جمله  نیز سبب  

هاست. استفاده مزمن از آسپرین و میکروب   ه ملمعده یک سد دفاعی برای ح   ه چون اسیدیت ؛ افزایش خطر عفونت روده را در پی دارد   . مهار ترشح اسید دهد 

و گاستریت   کند پارچگی مخاط را مختل  ک ن است یک یبی از این عوامل مم کو و هر تر کتنبا   ل، کها، ال استروئید  (، NSAIDsی ) استروئید داروهای ضدالتهاب غیر 

ن است ک مم  . همچنینتئین سرمی باال داشته باشند س م و هموسی کسرمی    12Bن است ویتامین  ک مم مبتال به گاستریت    بیمارانحاد یا مزمن را افزایش دهد.  

 .دریافت نکنند اندازه کافی را به لسیم  کو   آهن مواد مغذی دیگر مثل   ، عدم تولید نرمال اسید دلیل به 
 

 کهای پپتی زخم 

ها و استرس استروئیدو ک ورتی ک  ی، استروئید هاب غیرآسپرین و دیگر داروهای ضدالت تری پیلوری، گاستریت، استفاده از  ک وباک عفونت هلی  ک اصلی زخم پپتیدالیل  

به نظر  ند.  ک اختالل ایجاد    آن و در بهبود  کرده  را بدتر    کبه مخاط معده آسیب برساند و عالئم زخم پپتی   تواند می شده  . استفاده زائد از اتانول تغلیظ است 

 های پپتیک شود. است باعث عود زخم فیبر در مقابل پرفیبر ممکن  باشد. رژیم کم   ک های پپتی زخم   دلیل لی در افراد سالم  ک های ال مقادیر متوسط نوشیدنی رسد  می 
 

 هاای برای زخم درمان تغذیه 

ه در روزهای اول ک شیر یا خامه  شوند. ن نیز می ی ترشح گاسترین، اسید و پپس  ک اما باعث تحری ، کنند غذاهای پروتئینی موقتا  ترشحات معدی را بافری می 

رسد به نظر می شوند.  مدت در نظر گرفته نمی درمان طوالنی   ک عنوان یاما به   ، پوشش در معده نقش دارند   ک در ایجاد ی  ، شوند استفاده می   ک درمان زخم پپتی 

ی دار معنا طور  جو به . شراب و آب شوند آن نمی یا مانع  ترمیم زخم پپتیک  شان باعث  ل براساس اسیدیته و مقدار مصرفی ک های بدون ال ها و نوشیدنی میوه آب 

ن است فشار دریچه ک و مم   کنند می   ک افئین ترشح اسید معده را تحری ک پرهیز شود. قهوه و  ها  از مصرف آن باید    رو دهند؛ از این می ترشحات معدی را افزایش  

مرتبط   های ناراحتی ها با افزایش ترشح اسید و مصرف آن   اگرچه  شوند،   ک د باعث زخم پپتین توان کدام نمی هیچ   هر حال به  . را کاهش دهندتر تحتانی  ک اسفن

 آنهای  م فلفل قرمز یا جانشین ک مقادیر   شوند.ث ترشح اسید می ه بیشتر باعک هستند  هایی چاشنی های سیاه فلفل قرمز و فلفل همراه است.    ک زخم پپتی 

 د.آسیب سطحی مخاط شو  باعث ن است ک مد، اما مقادیر زیاد م خاطی را افزایش ده وس حفاظت م کد مو ن است با افزایش تولی ک مم 

ترکیبات فنولی   .پیلوری را دارد  Hکردن  کن  ریشه توانایی    (،زنجبیل   ه قاط یا عصار مثل قره )  حاوی ترکیبات فنولی کننده  ی محافظت ها استفاده منظم از غذا

 .هستند ( ATPaseزنجبیل مهارکننده قوی فعالیت پمپ پروتون )پتاسیم  

 
5. Dyspepsia 
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است   گونه ممکن  از  پروبیوتیک بعضی  از  های  اسیدوفیلوسجمله  ها  سالیواریوس Lactobacillus Acidophilus)  الکتوباسیلوس  الکتوباسیلوس   ،)

 (Lactobacillus Salivarius( رامنوس ) Lactobacillus Rhamnosus(، الکتوبایسلوس  و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم   )Bifidobacterium Bifidum  ) اثرات

های الکتوباسیلوس، بیفیدوباکتر، ساکارومایزس و طورکلی گونه به  ر مطالعات انسانی متناقض است.این اثر د  ، اما های حیوانی داشته باشند در مدل مفیدی 

هاضمه را دارند و میزان موفقیت و تحمل از جمله اسهال، تهوع و سوء( پیلوری  H) باکتر کردن هلیکو کن با ریشه   ها توانایی کاهش عوارض مرتبط باسیلوس 

و  IFکمبود فاکتور داخلی یا  دلیل  باید به  12Bمعده( وضعیت ویتامین    همراه با آتروفی بافت  در افراد با گاستریت آتروفیک )التهاب دهند.  ار را افزایش می بیم 

 Hکنی  ریشه پیلوری باشد.    H  تواند می ، علت دیگر  آهن شود. درمورد آنمی کمبود  و کلسیم می   آهن کاهش جذب    سبب اسید بررسی شود. کاهش اسید  

 شود.و افزایش سطوح فریتین می  آهن بهبود جذب  سبب  پیلوری  

PH   نرمال معده   ه توجهی اسید کمتری از اسیدیتطور قابل به جز در افرادی که زخم دهان یا مری دارند. بیشتر غذاها به   ؛ غذاها اهمیت درمانی کمی دارد

 (PH=1-3 دارند ) ؛ برای مثال  PH   مگر اینکه   ندارد؛ زخم  مصرف متعادل الکل اثر پاتولوژیک روی  رسد  به نظر می .  است   3.6تا    3.2فروت بین  پرتقال و گریپ آب

شود می  Bκ-NFسازی مسیر التهابی با فعالیت ضدالتهابی خود باعث منع فعال   )Curcumin(کورکومین  گفتنی استهمراه با دیگر ریسک فاکتورها باشد. 

 .کننده باشد پیلوری محافظت   Hسرطان مرتبط با    در برابر   تواند می که  

در   تقریبا  این فاکتور    است.   DNAکننده رونویسی ترل یک گروه )کمپلکس( پروتئینی کن (:  بی  . کاپا . اف  .ان   فاکتور NF-κB (فاکتور توضیحات اضافی نویسنده:  

و درگیر و مسئول پاسخ های جانوری یافت می های سلول تمام گونه  رادیکال ها کین ایتو س ،  استرس هایی همچون  های سلولی به محرک شود  ، آزاد های  ، 

 Hهای بیسموت علیه های پمپ پروتون و نمک ها، مهارکننده بیوتیک ترکیب آنتی  باکتریایی یا ویروسی است.  ژن آنتی و   اکسیده   LDLهای فرابنفش،  تابش 

 پیلوری اثرات سینرژیستی دارند.

جوان  ،مطالعات اساس  بر سبز،  سیاه   ه چای  کشمش  روغن  ریشه   kimchi  و  بروکلی،  به  تخمیرشده(  می   H  کردنن ک )کلم  کمک  همچنین پیلوری  کنند. 

 شوند.پیلوری می   Hکنی  پیشگیری و ریشه   سببهای الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم پروبیوتیک 

طورکلی ه ها تاکنون دیده نشده است. ب درمانی آن   دارند، تأثیرات در التهاب و ایمنی مخاط گوارشی    ی اثرات فیزیولوژیک   6و    3ب امگا  هرچند اسیدهای چر 

احساس سوزش   . است بدون مواد محرک و تشدیدکننده و نیز حاوی مقادیر کافی فیبر از میوه و سبزیجات مؤثر    یک رژیم باکیفیت، بدون کمبود مواد مغذی، 

باعث    Capsaicinشود. مقادیر باالی  غیر حساس شدن گیرنده می نیز سبب  تکرار مواجه  است.    6TRPV1لیل گیرنده  د به   Capsaicinدر روده هنگام مصرف  

تحمل    Capsaicinدرنتیجه مقادیر باالی    ؛ شود با اتانول نیز تحریک می   TRPV1وقتی همراه الکل مصرف شود؛ زیرا  ویژه  به شود؛  می آسیب گسترده موکوسی  

 شود. نمی 
 

 معده سرطان  

پیشگیری از سرطان سبزیجات و سلنیوم نقش متوسطی در  ها،  رسد مصرف میوه به نظر می .  اشتهایی عصبی وجود دارد سرطان معده بی   ه در مراحل اولی

تر پیلوری، استعمال ک وباکدهند. عوامل دیگر شامل عفونت هلیخطر سرطان را افزایش می   وزن اضافه  ل و ک ه مصرف ال ک حال آن  ؛ دستگاه گوارش داشته باشند 

 .هستندها افی ریزمغذی ک دریافت ناو  مصرف غذاهای خیلی شور و ترش    سیگار، 
 

 معدهای بعد از جراحی  رمان تغذیه د 

ساعت پس از عمل(. بعد از جراحی معده، عوارضی  72تا  24طور معمول به شود )ع محض برگشت فعالیت دستگاه گوارش شرو تغذیه از راه دهان باید به 

برگشت اعمال دستگاه محض  به .  افتد شدت بیماری و جراحی اتفاق می   بهبا توجه  دامپینگ، ناراحتی شکمی، اسهال و کاهش وزن    سندرمچون انسداد،  

تحمل ادامه دهد. در تغذیه با مواد جامد را با حجم و غلظت قابل   تواند می بیمار    آن شود. بعد از  م غذاهای مایع شروع می ک رر با مقادیر  کگوارش تغذیه م 

ه اغلب لوله در ک رال تغذیه شود  صورت انتبه بیمار  ن است  ک مم ، روز(  7تا  5بیشتر از باشد ) تری جهت ترمیم نیاز داشته ی ه جراحی به زمان طوالن ک صورتی  

 ( باید انجام شود.فرارودهای شود یا تغذیه پرنترال ) می   قرار داده ژنوم ژ 

 ایعات م   بیماران همه  معموال  شود تا در دهان آب شود.  م به بیمار داده می که در مقادیر  ک ست ا یخ   ، شوده در تغذیه دهانی داده می ک  یاولین مایع معموال   

آنمی، استئوپروز و کمبود   ، مدت کنند. در طوالنی ها یا غالت پخته را بهتر از غذاهای شیرین و پرچرب یا غذاهای جامد تحمل می مثل سوپ   ک رقیق و ایزوتونی

با مناطق   آهن زمان عبور مواد غذایی و کاهش تماس    کاهشبه کاهش ترشح اسید،    آهنافتد. کمبود  محدودیت رژیمی اتفاق می دلیل  ویتامین و مینرال به 

 12B  ه ها در پروگزیمال روده منجر به تخلی باکتری  ازحد بیش شود و همچنین رشد آنمی مگالوبالستیک می   سبب  12Bشود. کمبود  نسبت داده می  آهنجذب  

 
6. Transient Receptor Potential Cation Channel Subfamily V Member 1 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%DA%98%D9%86
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سختی به وزن به  بیماران دریافت کنند. این  12Bبعد از گاستروکتومی باید مکمل بیماران کنند؛ بنابراین رقابت می  12Bها با میزبان برای زیرا باکتری  ؛شود می 

 .ت جذب مواد مغذی اس دامپینگ و سوء احساس پری اولیه، عالئم سندرم  دلیل  به امر  گردند که این قبل از عمل برمی 
 

 دامپینگ سندرم 

به حضور مقادیر   ای پیچیده   ک پاسخ فیزیولوژی   7دامپینگ  سندرم 

. است  ک وچک یمال روده  در پروگز   ک غذا و مایعات هایپرتونی   زیاد 

جراحی   ه درنتیج   تواند می   سندرم این   از  بعد  گاستروکتومی 

وجود  ای ب  به  چاقی(  درمان  )برای  معده  همچنین .  بیاید پس 

عمل جراحی که باعث ورود مقادیر زیاد   ه نتیج   در   ممکن است 

د و با تزریق گلوکز شو کوچک می   ه ذاهای جامد به رود مایعات و غ 

از معده  کربوهیدرات سریع   تخلیه  . بیاید  به درون ژژنوم به وجود 

باعث ترشح انسولین  ها آن  سریع طور هیدرولیز و جذب  و همین 

شود. تغییر انسولین وابسته   اهش میزان قند خون ک درنتیجه  و  

گلو  پلی ک به  و  شبه ز  حدی  (  GLP-1)  1-اگون ک گلو پپتید  دلیل تا 

 ور هستند.ک پیدایش عالئم مذ

بیمارانی   دارند، کدر  معده  سریع  تخلیه  یا  دامپینگ  سندرم  ه 

آهسته آنالوگ  برای  سوماتواستاتین  معده ک های  تخلیه  ردن 

مبتال به سندرم   بیماران در بعضی    شود،استفاده می   2نترل دیابت نوع  ک در    معموال  ه  ک نیز    وزید هیدروالزکگلی آنزیم  بازدارنده    ، اربوزک آ شوند.  استفاده می 

 گالیسمییپو ا یا ه   گالیسمی هایپر سرعت  ن است  ک مم  همچنین .  کند روز و مالتوز ممانعت می کسو   اربوز، از هضم و جذب نشاسته، ک آ شود.  دامپینگ استفاده می 

تواند تخلیه معده )دامپینگ( می   اکترئوتید  ند. کولونی و اسهال را بدتر  کطور بالقوه گازهای  ن است به ک اما مم  کاهش دهد،دامپینگ را    سندرمگوارشی ناشی از  

دقیقه قبل از   30لوپیرامید، داروی    تولید انسولین و اتساع عروق بعد از غذا را مهار کند. خیر بیندازد و نیز أ خیر بیاندازد، ترانزیت روده کوچک را به ت أ را به ت 

 شود. می   شود که باعث کاهش حرکات روده و بهبود عالئممی   غذا داده 

عالئم دلیل جریان سریع محتوای هایپراسموالر به درون دئودنوم،  به دقیقه پس از غذا(    30تا    10مرحله اول )   در   ؛ دامپینگ در دو مرحله است   سندرم عالئم  

ساعت   3تا    1در مرحله دوم که    شود. می   مشخص   فشارخون گوارشی از جمله درد شکمی، نفخ، تهوع و استفراغ، اسهال، سردرد، گرگرفتگی، خستگی و کاهش  

. این مرحله دهدمی  رخ  یپوگلیسمی ا کردن، ضعف، گیجی، لرزیدن، گرسنگی و ه ق عر ، است تور همراه با عالئم وازومو  عمدتاً  و   دهد پس از صرف غذا رخ می 

شود. درواقع تخلیه زودهنگام مانند هیدرولیز و ای مربوط می یپوگلیسمی تغذیه ا شود که گاهی اوقات به ه های کاهش قند خون مشخص می با واکنش 

تا حدی مربوط به   آن علت    که   شود آمدن سطح قند خون می ن یی و متعاقبًا پا   آن سبب تولید و ترشح مقدار زیاد انسولین و باالرفتن    کربوهیدرات جذب  

 .است  GLP-1و   8(GIPپپتید محرک ترشح انسولین ) پلی 
 

 ایدرمان تغذیه 

ها و پروتئین   . استجذب یا هردو  دریافت ناکافی غذا، سوء دلیل  به این امر  که    داشته باشند تغذیه  ممکن است کاهش وزن و سوء   سندرمافراد دچار این  

 های )کاهش دریافت کربوهیدرات   شوند ی تبدیل می ک تر به مواد فعال اسموتی چون آهسته   ؛ شوندتحمل می (  خصوص ساده ه )ب  ها کربوهیدرات ها بهتر از  چربی 

بنابراین   ؛ شوند سرعت هیدرولیز می ستروز به ک روز، فروکتوز، گلوکز و دک توز، سو ک های ساده مانند ال کربوهیدرات .  ساده و افزایش دریافت پروتئین و چربی(

ن کشیدن بالفاصله بعد از غذاخوردن نیز ممک . دراز گیرند ب توانند در رژیم غذایی قرار  ( می نشاسته س ) ک مپل ک های  کربوهیدرات اما    ،ها باید محدود شود مقدار آن 

 وعده افزایش یابد.  6همچنین دریافت غذای روزانه باید به بیش از  اهش دهد.ک است شدت عالئم را  

از  افرادی که با این مشکل مواجه هستند، کند؛ بنابراین ممکن است  ورود سریع مایعات به درون ژژنوم، خوردن مایعات همراه غذا مشکل ایجاد می دلیل به 

ها و در میوه ، فیبر غذایی موجود  تین کپ   ها و بدون غذاهای جامد مصرف کنند.باید مایعات را بین وعده   پس  ؛ ببرند بهره  محدودکردن مایعات همراه غذا  

 
7. Dumping Syndrome 
8. Glucose Insulinotropic Polypeptide 

 ای مرتبط با جراحی معدهمشکالت تغذیه 

 عوارض بالقوه جراحینوع  

 اختالل در عملکرد معده واگوتومی )قطع عصب واگ(

 توقف حرکت معده و تخلیه ضعیف معدی ای و کل معدهواگوتومی تنه 

 گاستروکتومی کامل

 سیری زودرس، تهوع، استفراغ، کاهش وزن
آنزیم  و  صفراوی  اسیدهای  کفایت  پانکراسی عدم  های 

 یکپارچگی دستگاه گوارشدلیل تغییرات در  دردسترس به 
 جذبسوء 
 انرژی – تغذیه پروتئین سوء 
 خونیکم 

 سندرم دامپینگ
 )تشکیل مواد با غلظت باال در معده(  bezoarتشکیل 

 12Bکمبود ویتامین  

 های متابولیک استخوانبیماری 

گاستروکتومی جزئی همراه با 
 واگوتومی

 سیری زودرس
 تأخیر در تخلیه معده

 مایعات هایپرتونیکتخلیه سریع 
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یا صمغ  از مکمل   ، ها سبزیجات،  به استفاده  فیبری  گوار( ممهای  )مثل  و صمغ  پکتین  باشند در  ن است  ک خصوص  مفید  دامپینگ  با   ؛ درمان سندرم  زیرا 

خصوص غذاهای کربوهیدراتی مثل به  ،واقعی غذاها  ه ز اندا از باید    بیماران عالوه اندازند. به می  تأخیر و عبور گوارشی را به دهند می تشکیل ژل  کربوهیدرات 

اغلب   بیماران   .بیاموزند را    کربوهیدرات و کنترل دریافت    دریافت   ه ، محاسبکربوهیدرات جانشینی  فهرست    باید همچنین  د.  آگاه باشن ها، دسرها و شیر  میوه آب 

 زمان تحمل شود.  ک ن است در یک متر در هر وعده( ممک گرم یا   6 مثالً م ) ک اما مقادیر   ، توز دارند کتومی عدم تحمل ال ک بعد از گاستر 

های مکمل دریافت ناکافی است،    وقتی . شیرهای غیرلبنی نیز مفید هستند.  کنند نشده را بهتر از شیر مایع تحمل می پنیر یا ماست شیرین   معموالً   بیماران

کاهش چربی فرموالها و ممکن است  چربی رژیمی در مدفوع(،  درصد    7استئاتوره )ترشح بیش از  . درصورت وجود  هستند ضروری    Dکلسیم و ویتامین  

 د باشد.های پانکراسی، مفی آنزیم 
 

 دامپینگ )بسیار مهم(  سندرمال به مبت   بیماران   باره های الزم در توصیه 

 وعده(  8تا    6)   های متعدد و کوچکوعده  ✓

 یا بعد از غذا مصرف شود.  ل دقیقه قب   40تا    30. بقیه مایعات  آب همراه غذا برای شستن و پایین رفتن غذا از مری اونس )نصف فنجان(    4تنها  دریافت   ✓

 شود.می   غذاهای نرم پوره شده بهتر تحمل   ؛ جویدن غذا خوردن و کامل آهسته  ✓

 غذاهای خیلی گرم و خیلی سردمصرف  پرهیز از   ✓

 دقیقه پس از صرف غذا 30به پشت خوابیدن تا   شود )فلفل و سس تند ممکن است اجتناب شود( جات در حدی که تحمل می ادویه استفاده از   ✓

مثل عسل، کیک، ژله، چای شیرین، شربت ذرت،   ؛ گرم قند در هر سروینگ دارند  12که بیش از قندهای ساده حاوی  های  محدودیت غذاها و نوشیدنی  ✓

 های نیروزامکمل   و  دونات، سوکروز 

 زمینی، سبزیجات(بیشتر )نان، پاستا، برنج، سیب   ه های پیچید کربوهیدرات  ✓

 آووکادو به غذاها برای کاهش سرعت تخلیه معده  و   کردن یک سروینگ چربی مثل روغن زیتون، کره مغزهااضافه  ✓

 پنکیک، چیپس و  بیسکویت ،  فوری ها، مایونز، غذای  ، سس شده اجتناب از مصرف غذاهای سرخ  ✓

 غذاهای بدون الکتوز )توصیه به مصرف شیر بدون الکتوز یا شیر سویا( ✓

 یک واحد پروتئینی در هر وعده غذایی  قراردادن  ✓

افزایش غذاهای حاوی فیبر محلول، سیب،  ✓

 جو، چغندر، هویج، حبوبات )لوبیا(

از   ✓ مثل مصرف  پرهیز  الکلی  قندهای 

مانیتول  زایلیتول،   ؛مالتیتول   و   سوربیتول، 

 شوند.زیرا باعث تشدید عالئم می 
 

 )فلج معده(  گاستروپارزیس

عالئمی همچون نفخ، تهوع، استفراغ، کاهش   شود.ایجاد می   ...ا و ه ویروسی، دیابت، جراحی   های عفونت   دلیل ه که ب  در تخلیه معده است   تأخیرگاستروپارزی  

ساعت یا   2غذا پس از  درصد    50که بیشتر از  گیرد  صورت می . تخلیه غیرنرمال معده زمانی  شوداشتها، سیری زودرس و هیپوگلیسمی بعد از غذا دیده می 

تهوع و پروکینتیک، متوکلوپرامید و اریترومایسین   داروهای ضد   .( Scintigaphyدر تست  )   ساعت از مصرف در معده باقی بماند   4غذا بعد از  درصد    10بیشتر از  

)تشکیل مواد با غلظت باال در معده( بر   Bezoarمیزان اشتها و توقف حرکت ایلئوم یا تشکیل    ها،ازحد باکتری رشد بیش   .هستند شکی  ز درمان پ   تریناصلی 

( یا داروهایی Phytobezoars)ها  میوه های  نشده، مانند سلولز، لیگنین و تانن هضم تواند ناشی از غذاهای  می   Bezoarوضعیت تغذیه اثرگذارند. تشکیل  

هفته یا   4معده برای کمتر از  -از مسیر بینی ای  کننده مدفوع باشد. تغذیه روده حجیم های حاوی آلومینیوم و ملین  اسیدهای مثل کلسترامین، آسپرین، آنتی 

 تواند در این مورد مفید باشد.می   هفته  4کردن لوله به ژژنوم برای بیش از  گاستروستومی اندوسکوپیک زیرپوستی با وارد 

 درمانی در گاستروپارزیتغذیه 

 تأخیر لیتر( باعث  میلی   600شوند )حدود  می   باالتر غذا که منجر به اتساع معده های زیرا حجم   ،کنند مکرر را بهتر تحمل می و    حجمهای غذایی کم وعده  ✓

 شوند.در تخلیه معده و احساس سیری می 

 .ها غلبه دارد و نیازی به انقباض آنتروم نیست چون جاذبه بر آن   ؛ کنند تر تخلیه می مایعات را راحت  ✓

 مواد غذایی مجاز و غیرمجاز در سندروم دامپینگ از رفرنس مادرن:
 ازغیر مج  مواد غذایی مجاز

 زده کنسروشده در شربتمیوه یخ میوه خشک و  میوه طبیعیمیوه تازه، میوه در کنسرو آب 
 میوه شیرینآب  نشده میوه شیرین آب 

 دونات، رول شیرین، غالت با روکش شکر کراکر، پاستا، نان ساده، چوب شور، برنج
 بستنی، کیک، کلوچه، ژله، ژالتین و دسرهای پرشکر های مصنوعیکننده شیرین 

 های شیرین(، مخلوط نوشیدنی Soft drinkها )نوشابه  کالریژله کم کالری، ژالتین کم کالری یا بستنی کم  
  های بدون قند، آبنوشیدنی 
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 .گاهی شیفت به رژیم پوره و مایعات غلیظ مفید است  ✓

 .منع مصرف دارد دلیل کاهش تخلیه معده  به کولینرژیک آنتی و آورها(  نارکوتیک )خواب مصرف داروهای   ✓

 .کند ( حرکات معده را کم می mg/dl  200  قند خون باالتر ازشدید ) متوسط تا  یپرگلیسمی  ا ه  ✓

 است.  Dو ویتامین  12B، فریتین، ویتامین  A1Cمعیارهای اولیه آزمایشگاهی شامل بررسی هموگلوبین   ✓

تشکیل مواد با غلظت باال در معده( و انسداد را افزایش دهد؛ بنابراین )   Bezoarتخلیه معده را آهسته و کند کرده و ریسک    تواند می ویژه پکتین  فیبر به  ✓

 .باید به افراد توصیه کرد رژیم پرفیبر و مکمل فیبری مصرف نکنند 

 .( سبوس  رابر در ب زمینی پوست سیب   مثالً نه مقدار فیبر )   ، اندازه ذرات فیبری مهم است   Bezoarدر ریسک  ✓

 .عملکرد مهم در جویدن( )  بیمار مهم است های دندان های  بررسی وضعیت  ✓

در کنند.  خوبی تحمل می چربی را در نوع مایع به   بیماران بسیاری از   دلیل ترشح کوله سیستوکینین()به   چربی مهارکننده قوی تخلیه معده است هرچند   ✓

 نباید چربی را قطع کرد.  ، کنند می   تأمین سختی کالری خود را  بیمارانی که به 

 .دارد  بیماران اثر درمانی کمی برای   آن کنند، اما تغییر  با اسموالریته باال دیرتر معده را ترک می   یاگرچه غذاهای  ✓
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 در اختالالت گوارش تحتانیدرمانی تغذیه 

 
مداخالت این با این حال    ؛ اند منظور حذف عالئم و عوارض و اصالح کمبود مواد مغذی طراحی شده های گوارشی به ای برای بیشتر بیماری مداخالت تغذیه 

د. بیماری سلیاک تنها بیماری ن کنکننده در چندین بیماری از جمله بیماری دیورتیکوالر و درمان برخی از اشکال یبوست ایفا می نقش پیشگیرانه و درمان 

 .است آن گوارشی است که اصالحات غذایی درمان اصلی 
 

 (ای و نفخ گاز روده )  ای مشکالت معمول روده 

(، 2Nای شامل نیتروژن ) گازهای روده شوند. در مجرای گوارشی تولید می  ییا های گوارشی و باکتری فرایندی طی  شود و گازهای دیگر بلعیده می  معموال  هوا 

طور لیتر گاز در روده وجود دارد و هر فرد هر روز به میلی   200طور طبیعی حدود  . به هستند (  4CH( و در بعضی از افراد متان ) 2H(، هیدروژن ) 2Oسیژن ) ک ا 

توانند الت گوارشی می کند. عدم تحرک جسمانی، کاهش حرکات دستگاه گوارشی، بلعیدن هوا، ترکیبات غذایی و اختال دفع می از آن را  لیتر  میلی   700متوسط  

رخ دهد   کربوهیدرات خصوص با مصرف دلیل تخمیر باکتریایی به ای دخیل باشند. افزایش تولید گاز در معده و روده باریک ممکن است به در مقدار گاز روده 

و   کوچ کت گاز به قسمت باالی روده  ک بی حر ن است غذاهای پرکالری و غنی از چرک و مشکالتی از جمله ناراحتی شکمی و نفخ را به همراه داشته باشد. مم

 نند.کند  کرا    آن باالتر از  

است. عدم تحرک فیزیکی و   آن در ارزیابی بیمار باید مشخص شود که مشکل بیمار افزایش تولید گاز یا عدم دفع و انقباضات ناشی از  ای:  درمان تغذیه 

ت گاز از دستگاه گوارش فوقانی ک ن است حر ک چرب ممانرژی یا کم م ک غذاهای   مصرف   انسداد جزئی ممکن است در ناتوانی در دفع گاز تولیدی دخیل باشند. 

 کاهش  ولون، کنترل رژیمی تولید گاز در  ک ید اصلی در  ک ند. تأ ک   کم ک زدن یا مقعد  ن است به دفع گاز از طریق آروغ ک مم   نیز   یا فعالیت بدنی   کتحر   . نند ک یاد  را ز 

یوز و کاستا وجود    ها،آن فیبر   بر مقادیر زیادعالوه  تولید گاز توسط حبوبات   دلیل شوند. شده و تخمیر می   جذب ه دچار سوء ک هایی است کربوهیدرات دریافت  

و بعضی از غالت  مارچوبه،  کلم انواع  حبوبات،غذاهای حاوی رافینوز مثل شوند. هضم می   کوچ ک م در روده  کبه مقدار   هاکربوهیدرات ه این  ک است  رافینوز 

دریافت رژیم پرفیبر در همچنین بر تولید گاز اثر بگذارد.   تواند می توجه رژیمی از جمله یک رژیم پرفیبر شوند. تغییرات قابل کامل باعث افزایش تولید گاز می 

به کاهش تولید گاز کمک کند.  تواند می مایعات    . افزایش تدریجی در میزان فیبر به همراه مصرف کافی گذار است طول زمان بر ترکیب میکروفلورای روده اثر 

این است   شامل   ، ها دقت شودعادات رفتاری که باید به آن   . استورزش و تحرک مؤثر    ؛ بنابراین شود جایی گاز می ه باعث کاهش جابنیز  تحرکی و یبوست  بی 

، شود همچنین مصرف مقادیر زیاد غذایی خام که موجب تولید گاز اضافه می   .خوردمی زا غذا  ، آیا آرام یا تحت شرایط استرس جود می آیا بیمار غذا را خوب    که

های شیر باعث ایجاد گاز شوند، بیمار باید از لحاظ عدم تحمل الکتوز مورد ارزیابی قرار گیرد و همچنین اگر شیر یا فرآورده  از جمله این عادات رفتاری است.

یابد یا خیر. عفونت ویروسی و یا عفونت ز مصرف محصوالت شیر خودداری کنند تا مشاهده شود عالئم بهبود می شود برای مدتی کوتاه ا به وی توصیه می 

شیر  دستگاه گوارش ممکن است باعث اختالل موقتی یا حتی دائمی در توانایی هضم الکتوز شود. که راه حل آن مصرف قرص و قطره الکتاز و محصوالت 

 باشد. الکتوز و کاهش تولید گاز می فاقد الکتوز برای کمک به هضم  
 

 گاز   کننده غذایی تولید مواد  

 و حبوبات  لوبیاها ✓

 کنگر فرنگی، مارچوبه، پیاز، قارچ کلم، کلم، کلم بروکسل، گل   سبزیجاتی مثل بروکلی،  ✓

 گالبی، سیب، هلو مانند ها  میوه  ✓

 و سبوس گندم کامل  ✓

 سیب و گالبیخصوص  ه ها ب میوه آب و    با فروکتوز باال  شده با شربت ذرت های شیرین نوشیدنی  ✓

 شیر: پنیر، بستنی، ماست  تولیدشده از   محصوالت  ✓

 و اریتریتول های حاوی شکرهای الکلی مثل سوربیتول، مانتول، زایلیتول های بدون شکر و آدامس نبات آب  ✓
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 یبوست )سختی در دفع مدفوع(

ضرورت دفع و استفاده از بعضی داروهای خاص ایجاد شود. داروهای   تحرکی، دریافت ناکافی فیبر، عدم توجه بهبی ممکن است در اثر دریافت ناکافی آب،  

جمله عوامل مؤثر در بروز   از شوند.  معده، تهوع و درد شکمی می   ه در تخلی  تأخیریبوست،    سبب درازمدت  در  هایی در روده  وئیدی با اتصال به گیرنده ی اپ 

 2000تا    1500ریافت  د .  هستند   عدم فعالیت فیزیکی   و   آهنمصرف مکمل کلسیم و  ،  کمبود دریافت انرژی کل و آب ،  ت فیبر غذایی کمبود دریاف یبوست  

 شود.مایعات در روز به همراه یک رژیم پرفیبر همراه با داروها توصیه می   گرممیلی 

 70تا   60زیرا فیبر باعث افزایش حجم )   است؛درمانی اولیه در یبوست دریافت کافی فیبر )محلول و نامحلول( و نیز مایعات تغذیه :  (MNT)ای  درمان تغذیه 

ده ش مقدار توصیه کند.  را تسریع می   آن تر و عبور  میزان آب کافی، فیبر مدفوع را نرم دریافت  شود. با  دهد( و تکرر مدفوع می حجم مدفوع را تشکیل می   درصد 

گرم فیبر در  38مرد بالغ باید حاوی  ک گرم فیبر در روز و رژیم ی  25حاوی باید زن بالغ  ک رژیم ی .استکیلوکالری   1000گرم فیبر در هر    14فیبر غذایی حدود  

شود خوردن اطالق می به مواد گیاهی قابل   فیبر رژیمینی و افراد بسیار پیر مشخص نیست.  بحرا   بیماران روز باشد. میزان مناسب دریافت فیبر در کودکان و 

فیبر هر دو نوع  .  شود می   را شامل   سلولز، پکتین، صمغ، لیگنان و الیگوساکاریدهاسلولز، همی   . این فیبرنیستند هضم  قابل های دستگاه گوارش  ط آنزیم که توس 

دهد و عمومًا خاصیت ملین فیبر محلول سرعت هضم را کاهش می   شود. می   تأمین و مغزها    ها دانه حبوبات،    سبزیجات،   ، ها میوه امل،  کاز منابعی چون غالت  

 25( ممکن است بیش از  A High-Fiber Therapeutic Dietپرفیبر )  رژیم یک  . شود می جذب آب و افزایش حجم سبب ولی فیبر نامحلول برعکس  ، ندارد 

بعید   ، گرم است  30تا    25فییری بررسی شود. اگر مقدار دریافت  های  الزم است ابتدا مقدار دریافت فیبر قبل از تجویز مکمل   داشته باشد. گرم فیبر    38تا  

را تخریب   شود. زیرا باعث افزایش نفخ شکمی می   ؛ شود گرم در روز توصیه نمی   50مقادیر بیش از    فیبر مفید باشد. های  است مصرف مکمل  پختن فیبر 

. افزایش شودتوصیه می آب  لیتر    2نس یا و ا  8دریافت و کارایی دریافت رژیم پرفیبر،    تأثیر افزایش  برای  را تغییر دهد.   آن ولی ممکن است ساختار  ، کند نمی 

وئیدها، اختالالت لگن و دیگر اختالالت جدی یاپ داروهای مزمن از  ه استفاد   ناتوانی حرکتی،  سندرم ای، ماهیچه  -با اختالالت عصبی   بیماران دریافت فیبر در 

 .کننده نیست کمک گوارشی 
 

 پرفیبر  های رژیم راهنمای  

 سروینگ در روز  11تا    6میزان  امل به  ک ای  امل و سایر محصوالت غله ک غالت  ها، افزایش مصرف نان  •

 سروینگ در روز  8تا   5میزان  ی به  ک های خورامغزها و دانه   ها، میوه حبوبات،    افزایش مصرف سبزیجات،  •

 گرم یا بیشتر برسد.   38گرم یا بیشتر و در مردان به    25ه دریافت فیبر در زنان به  کحبوبات تا حدی    ی ها مصرف غالت پرفیبر، گرانول  •

 لیتر در روز  2افزایش مصرف مایعات حداقل   •
 

 اسهال

را اسهال گویند. اسهال   ویژه سدیم و پتاسیم به ها  به همراه مقدار زیاد مایعات، الکترولیت   ( لیتر میلی   300بیشتر از    معموال  ) مانند و مایع  دفع مدفوع شل 

ه در ک اند از اسهالی  هایی از این نوع اسهال عبارت می جذب شوند. مثال کو به مقدار باشند در روده   ک ه مواد فعال اسموتیک افتد  زمانی اتفاق می   ک اسموتی 

ه ک ها از اپیتلیوم روده است افتد. اسهال ترشحی نتیجه ترشح فعال آب و الکترولیت تاز اتفاق می ک مبود ال ک توز در افراد با ک سندرم دامپینگ و بعد از خوردن ال 

اثر سم با را تس ک افتد. برخالف اسهال اسموتیای اتفاق می های روده هورمون ها و افزایش ترشح  تریایی، ویروس ک در  ین ک ، نخوردن غذا اسهال ترشحی 

درستی انجام دهد که به دلیل بیماری و التهاب، هضم و جذب مواد و ناحیه جذب روده، عملکرد خود را به تغذیه زمانی رخ می ء دهد. اسهال ناشی از سو نمی 

از مدفو  ایجاد استئاتندهند و موجب دفع چربی  باکتری الطیف می های وسیع بیوتیک آنتی شوند.    وره ع و  های فعال ه مولکول کلونی  ک های  توانند تعداد 

و اسیدهای چرب  (  و آمینواسیدها   ها کربوهیدرات )  ک اسموتی  اریترومایسین، ک تا حد زیادی    ، نند ک می   وتاه زنجیر تبدیل ک را به گاز  اهش دهند. الکتولوز، 

ها باعث مکمل یاری با پروبیوتیک تواند از علل مهم اسهال بیمارستانی باشد.  می   فیسیل کلستریدیوم دی شوند. باکتری  می   کالریترومایسین باعث اسهال 

ل در فیسی اصلی دی  عنوان درمان به ها پروبیوتیک   ه های کافی برای توصیاما داده  ، شود می (  CDI)ل  فیسی ت و عود باکتری کلستریدیوم دی جلوگیری از برگش 

 .دست نیست

کند های التهابی شرایط را بدتر می ها و بیماری بیوتیک کوچک، اسهال مرتبط با آنتی   ه ها در رود ازحد باکتری رشد بیش ،  فیسیل کلستریدیوم دی   عفونت باکتری 

عنوان مکمل یا همراه ساکارومایزس بوالردی که به دوباکتر و  های زنده الکتوباسیلوس، بیفی میکروارگانیسم ای همراه است.  که این با تغییر در میکروفلورای روده 

ای و بهبود عالئم یا ها باعث بهبود تعادل فلورای روده شد که این   بر میزبان دارند و گفته  ی بخش شوند، اثر سالمت می   خورده  غذا از جمله ماست و کفیر 

شی از آنتروویروس ها ممکن است در کاهش طول عفونت نا د. نوع مشخصی از پروبیوتیک ن شو می   بیوتیکثل اسهال مرتبط با آنتی پیشگیری از شرایطی م 
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 با این   ؛ )تقویتی( دارند  شوند اثرات سینرژیست ک نامیده می بیوتیها که سین بیوتیک ها و پری ترکیبی از پروبیوتیک پذیر مؤثر باشد. تحریک  رودهو سندرم 

خصوص در اطفال ممکن است تغذیه وریدی الزم باشد. در حال حاضر بهترین ه در موارد اسهال مقاوم ب   . باید بیشتر بررسی شود ها  حال هنوز کارایی آن 

 مقاوم به درمان است.  CDIبرای  1( FMT)   پیوند میکروبی مدفوع   کارگیری به درمان  

 ها نشان داده است.را در بسیاری از بیماری   Synbioticبیوتیک  مقاله مروری اخیر اثر پروبیوتیک، پره  ✓

✓ Synbiotics   بهبود  سبب بودند،   مؤثر در آنسفالوپاتی کبدیHDL   شود.همچنین باعث اثرات مثبت در اسهال عفونی کودکان می  و و قند ناشتا 
 

 درمانی پزشکیتغذیه 

های الکترولیتی گلوکز به همراه وسیله محلول تصحیح سریع سدیم و پتاسیم به   . استنترل اسهال  کهای مورد نیاز اولین گام در  جایگزینی مایعات و الکترولیت 

ی فقیر هستند و هیچ سیب و نان برشته( از نظر مواد مغذ )شامل موز، برنج، سس    BRATمثل    (Restrictive Diet)محدود    های رژیم .  پتاسیم مؤثر است

چرب های کم ها، گوشت ای شامل غالت، نان ان نداده است. بعضی پزشکان به استفاده از کربوهیدرات نشاسته ها را در طی اسهال حاد نش مدرکی ضرورت آن 

هایپراسموتیک است که  کربوهیدرات محدودکردن مقادیر  از این کار هدف  .کنند می توصیه ها به همراه چربی   هامقادیر کم سبزیجات و میوه  آن دنبال و به 

 جذب شوند.ممکن است دچار سوء 

در طی التهاب و   ساکاریدهاچون فعالیت و مکانیسم انتقال دی   ؛ کنند اسهال اسموتیک را بدتر می   ،سوکروز   قندهای الکلی، الکتوز، فروکتوز و مقادیر زیاد 

که را دریافت کنند تحمل باید یک رژیم منظم قابل   بیماران . (محدودیت دارند خصوص در کودکان نیاز به ه قندها بیابد ) های عفونی روده کاهش می ری بیما 

 هفیبرها و نشاست   متابولیسم   شود )جدول(. ندرت استفاده می به   ( مانده باقی کم )رژیم حداقل    ه حاوی مقادیر متوسط فیبر باشد. فیبر کم و رژیم با باقیماند 

های کولون عنوان سوبسترای سلول شود که در مقادیر فیزیولوژیک به ( می SCFAزنجیر ) کوتاه تولید اسیدهای چرب  سبب   ،مقاوم توسط میکروفلورای کولون 

 کنند.جذب مایعات و نمک را تسهیل و به حرکت دستگاه گوارشی کمک می   . همچنین روند ها به کار می یا کولونوسیت 

ن ک اسنی ممک اریدها، اینولین، جوی دوسر، پوست موز و ک الیگوسا   تو ک تین، فرو ک ها، پ ک بیوتی حاوی پره های غذایی  استفاده از مقادیر متوسط غذاها یا مکمل 

شوند. و باعث نگهداری آب می کنند می انتقال از دستگاه گوارش را آهسته   وند کند. غذاهای فیبری تخلیه معده را ک   ک مک نترل یا درمان اسهال ک است به  

ب  موارد رشد بیش فیبر در بیماران دچار اسهال  افزایش حجم مدفوع و در  ) ازحد باکتری روده اعث  و تولید گاز می   سببدر شروع   ( SIBOای  شود. نفخ 

می   ها بیوتیک پره  گوارشی  انتقال  کاهش  باعث  محلول  فیبرهای  پروبیوتیک و  بین  در  فرموالسیون س ساکارومای ها،  شوند.  و  بوالردی  پایس  بر   ههای 

ساکرومایسس بوالردی بدون داشتن عوارض جانبی   احتماالً   .مؤثرتر هستند ( از بقیه  AADها ) بیوتیک برای پیشگیری از اسهال وابسته به آنتی   الکتوباسیلوس 

 باید احتیاط شود.  ICUاما در افراد دچار مشکالت ایمنی و   ، است   مؤثر هم در کودکان و هم در بزرگساالن  (AAD)بیوتیک در کاهش اسهال وابسته به آنتی 

 شود.ای در اسهال می ناراحتی روده   ی اشتهایی و القا ات روده، بی ک دهی پتاسیم باعث تغییر در حر ازدست 

 محدود شوند( مانده باقی م ک فیبر )کم در رژیم  باید  ه ک غذاهایی 

 توضیح غذا

 دارند( جذب  ه سوء ک الکتوز )در کسانی 
ن است در ک اما مم   ،شودتوز تحمل می کگرم ال   12تا    6  تاز دارند، ک مبود ال که  ک افراد سالمی  در    معموال  

 .بعضی افراد هم تحمل نشود 

 (گرم  20فیبر نامحلول )مقادیر بیش از 
ال به حفظ انسجام محتویات دستگاه گوارش و مخاط نرم   (گرم  15تا   10مقادیر متوسط ) ن است  ک مم 
 ند.ک ک م کدر شرایط سالمت و بیماری دستگاه گوارش   ولون ک 

 گرم در روز( 10قندهای الکلی )بیش از  
 سوربتیو، مانیتول و گزیلیتول

 PH اهش ک  ، هایپراسموالر ن است باعث اسهال ک مم   آن د. مقادیر زیاد ن شودر مقادیر متوسط تحمل می 
 زنجیر شود.وتاه کیل اسیدهای چرب  کیند تخمیر و تش امدفوع و فر 

 گرم در هر وعده(  25تا   20)بیش از   فروکتوز

 گرم در هر وعده( 50تا    25ز )بیش از  ار ک سا 
 PH اهش ک  ن است باعث اسهال هایپراسموالر، ک . مقادیر زیاد آن مم شونددر مقادیر متوسط تحمل می 

 زنجیر شود.وتاه کیل اسیدهای چرب  کیند تخمیر و تش امدفوع و فر 

 ونکو کات  کدستگاه گوارش و حر افزایش ترشحات   افئینک 

 افزایش ترشحات دستگاه گوارش جو و شراب(آب  ویژه به لی )کهای ال نوشیدنی 
 

 اسهال در نوزادان و کودکان

کاهش سبب  های استاندارد  این محلول را دریافت کنند.    آن باید  سریعًا  شود و نوزادان  استفاده می  (ORSخوراکی ) هیدراسیون  های ری در این مورد از محلول 

 
1. Fecal Microbiota Transplant 
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 mEq/Lو    کلراید mEq/L  80، سدیم   mEq/L  90گرم در لیتر(،   20گلوکز ) درصد    2ها شامل  این محلول   د.ن شو نیاز به هیدراتاسیون وریدی و زمان بستری می 

گرم در لیتر(   13.5)، گلوکز کمتر  ( mOsm/L)  245های جدید با اسموالریته کمتر  ول . محل میلی اسمول در لیتر دارند   311و اسموالریته معادل    پتاسیم هستند  20

را ده مدفوع برون   و نیاز به تغذیه وریدی از طرفی شود که اسهال غیروبایی دارند.  می  دارند و باعث جذب بهتر آب در کودکانی   ( mEq/L 75)   و سدیم کمتر 

های رهیدراسیون خوراکی درمان   فواید بیشتری دارند.نیز  های استاندارد  ر مقایسه با محلول د   . د ن کنو استفراغ را کم می دهند  می طور معناداری کاهش  به 

 9از کودکان فراوانی  درصد  توانی در کنار کودکان خود باشند. د در طول باز ن دهمی و به والدین اجازه  هستند های وریدی تر از درمان تهاجم تر و کم بسیار ارزان 

حاد اسهالی صورت مداوم در حمالت  به  ORS( به همراه استفاده از  Liquid or a Semisolid Diet)   جامد ماهه قادر به تغذیه دهانی با رژیم مایع یا نیمه   20تا  

 .است شده  مواد غذایی خورده درصد    60روده قادر به جذب حداکثر    ، در اسهال حاد   حتی   .هستند 

 محلول رهیدراتاسیون خوراکی دستورالعمل

 نمکخوری چای لیوان آب، ¾ قاشق    ۲لیوان گاتورید،    ۲ پتاسیم  mEq  5 /1سدیم،   mEq ۸۲گرم گلوکز،   ۲۸

 شکرخوری  چای قاشق    ۶قاشق غذاخوری نمک،  چهارم  سه لیتر آب،    ۱ پتاسیم  mEq ۰سدیم،    mEq ۷۶گرم گلوکز،  ۲۴
 

 سببدر کنار کاهش قند خون    (، هستند گلوکوزیداز    آکاربوز و میگلیتول که مهارکننده آلفا   داروهای ضد دیابت مانند  ای ) روده   های داروهای مهارکننده آنزیم 

 شوند.نفخ، اسهال و کرامپ می همچون اختالالت گوارشی 
 

 دستگاه گوارش و انسدادنگی مجرای  ت 

انسداد می ک بیشترین غذاهایی   باعث  معده    ، شوند ه  در  انسداد  فیبری هستند.  گیاهی  ناشی می کغذاهای  گیاهی  از خوردن غذاهای   ارفیتوبزو   ، شود ه 

 (Phytobezoars نامیده می ) فروت. اگر انسداد گریپ  و باتک مر  زمینی، پوست سیب  :اند ازفیتوبزورا نقش دارند عبارت یل که بیشتر در تش کشود. غذاهایی

باشد، تغذیه انترال در ناحیه زیر  نواحی پایناگر انسداد در   و است( Semisolid or Liquid Dietجامد ) نزدیک دهان باشد، نیاز به یک رژیم مایع یا نیمه 

شامل احیای در این شرایط  شروع درمان  .  شودوریدی( آغاز  پرنترال ) تغذیه  باید  مدت نباشد،  مکان تغذیه انترال طوالنی اگر ا   . انجام شود  تواند می انسداد  

محدودکردن فیبر به غذاهایی همچنین    . است   استفراغ ضد  ضد تهوع و    ای(، تزریق ضد درد، معده – )بینی    Nasogastricتغذیه    قراردادن تهاجمی آب در فرد،  

 .گرم مصرف شود  ۱۰گرم فیبر دارند و در کل روز کمتر از   ۳سهم کمتر از  که در هر  
 

 کوچ کهای روده  بیماری 

 حساس به گلوتن(  آنتروپاتی)  ک بیماری سلیا 

ی  آنتروپاتی یا    کبیماری سلیا  التهابی روده    ک حساس به گلوتن   کوچ کاختالل 

ایجاد به خوردن گلوتن در افرادی    Tهای  ه از پاسخ اتوایمون نامناسب سلول کاست  

از نظر ژنتی ک  شودمی  به تر ی مستعد هستند.  ک ه  یبات پپتیدی خاص در ک گلوتن 

پپتیدهای مؤثر   شود. در گندم، پروتئین )پروالمین( گندم، چاودار و جو گفته می 

نیز عده کمی    هستند.   ها الین و در جو هوردنین ک س و گلیادین، در چاودار    ن گلوتنی

 دهند.در جو دو سر واکنش می   (Avenin)به آونین  

اسهال،   آن از جمله عالئم  شده است.    سالگی گزارش   60تا    40ر  د   آن اما بیشترین بروز    ، های زندگی اتفاق بیفتد دوره در تمامی  این بیماری ممکن است  

درماتیت هرپتی مانند  ن است با حالت التهابی دیگری  ک بیماری مم.  است   کاهش وزن و    ، خستگی، مدفوع بدبو حسی( )بی   ، نفخ شکمی، آپاتی وره استئات

 . باشد مرتبط    1التهاب تیروئید و دیابت نوع  مانند  ون دیگری  یهای اتوایم کند( در ماهیچه و مفاصل و بیماری ه پوست را درگیر می ک  ک بیماری سلیا فرم )نوعی  

ص خصو مخاط روده، کاهش اعمال ترشحی طبیعی، هضمی و جذبی به به آسیب   سببنهایت درنشده پاسخ ایمنی و التهابی خیلی شدید در موارد درمان 

به کاهش ترشحات کیس  ه های رود شدن هورمون آزادشود. کاهش  باریک می   ه در پروگزیمال رود  منجر  لوزالمعده می   ه باریک  و  به صفرا  بیشتر  شود که 

 انجامد.هضم می سوء 

-Antiهایی همچون  بادی . در این بیماری سطوح خونی اتوآنتی است( در ارزیابی این بیماری  Gold Standardبیوپسی از روده کوچک استاندارد طالیی ) 

Tissue Transglutaminase (Anti-TTG) ،  Antiendomysial  وGliadin Peptide  Deaminated   زیاد شده و کمبودImmunoglobulin A  شود. ظاهر می 

دلیل اینکه تغییرات غذایی موجب تغییر تشخیص  به   بیوپسی گرفته شود. بودن  ها چک شوند و درصورت مثبت بادی آنتی باید  درصورت دیدن عالئم ابتدا  

حساسیت غیرسلیاکی به گلوتن یا گندم شامل واکنش به گلوتن و   . اینکه فرد رژیم عاری از گلوتن را شروع کند، انجام شودقبل از ارزیابی اولیه باید    ، شودمی 

 .ست ها دیگر اجزای گندم از جمله فروکتان 

 هاخانواده علف :از رفرنس مادرن شکل
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 آنو اختالالت مرتبط با   ک ای سلیا ه تظاهرات تغذی

 (12B  ندرتا  یا فوالت،   آهن )   خونیکم 

 لسیم(ک افی ک ، جذب نا Dمبود ویتامین  ک)   ی استخوانی ها سی، استئوپنی، شکستگی استئوماال 

 تازکمبود ال ک   و  وزنیدر بلوغ، کم   تأخیر در رشد،    تأخیر ،  )رشد ناکامل(   یپوپالژی مینای دندان ا ( ه Kمبود ویتامین  ک اختالل انعقادی )

تر ن است طوالنی ک اما در بعضی موارد نیز این زمان مم ، کند ش می ک رژیم فاقد گلوتن عالئم بالینی فرو   کهفته پس از آغاز ی   8تا   2حدود   بیماران در بیشتر 

توجه در روده و تغییرات شوند. همچنین بهبود قابل می  غیرقابل شناساییماه  12تا    6خاص طی های بادی تبعیت زیاد و سخت از رژیم سطوح آنتی  باشد.

با عالئم گوارشی پایدار همراه با آتروفی   ( Refractory celiac disease) بیماری سلیاک مقاوم  افتد. می   سال اتفاق   2هیستوپاتولوژی در اکثر بیماران بعد از 

 شود.می   پس از پاسخ اولیه به رژیم غذایی بدون گلوتن تعریف   ماه یا   12تا   6مدت  پرزهای روده با وجود رژیم سخت بدون گلوتن به  
 

 (MNTای ) درمان تغذیه 

مم تا   )س ک حد  چاودار  )گلیادین(،  گندم  باید  جو ک ن  و  الین( 

پروالمیک   )هوردنین(  پروتئین  اجزای  منابع  رژیم   ، ن هستند ه  از 

ده شده باید تازه تشخیص دا  بیماران   ه در همغذایی حذف شوند.  

فوالت،   فریتین،  بررسی   itDVهیدروکسی    - 25و    12Bوضعیت 

حالت  اگر    شود.  شدیدتر  این  عالئم  و ) با  وزن  کاهش  اسهال، 

وپاتی کوری، نور جذب یا عالئم کمبود مواد مغذی مثل شب سوء 

پروترومبین(  زمان  افزایش  باشد،    و  ویتامین همراه  از دیگر  ها 

آنمی باید   و روی باید چک شود.  (A,E,K)جمله محلول در چربی  

به نوع آنمی درمان اسید با توجه  فولیک و    12B،  آهن با استفاده از  

جذب باید از نظر استئوپروز و استئوپنی با اسکن شود. افراد با سوء 

مکمل یاری با کلسیم و ویتامین استخوان ارزیابی شوند.    ه دانسیت 

D    ها برای افراد دچار . جایگزینی مایعات و الکترولیت است الزم

طور تحمل به الکتوز و فروکتوز به باید انجام شود. عدم  نیز  اسهال 

می  وجود  به  رود ثانویه  در  حتی  الکلی  قندهای  و  سالم،   ه آید 

و ؛ بنابراین  شوند خوبی جذب نمی به  رژیم با حداقل الکتوز  یک 

ابتدا در کنترل عالئم مفی  طورکلی . به د است فروکتوز حداقل در 

میوه  از  لبنی بسیاری  محصوالت  و  غالت  سبزیجات،  ها، 

بحث قابل   بیماران ( در این  Oat. جو دوسر ) هستندخوردن  قابل 

مطالعات زیادی اگر خالص و بدون آلودگی اساس  اما براست،  

به به   مشکلی ندارد.   ، باشد  را  افراد سلیاکی  طورکلی الزم نیست 

اینکه نسبت   مگر   ؛توصیه کرد (  Oat) ن گلوتن با جو دوسر  رژیم بدو

باشد   آنبه   داشته  از های تهیه فرآورده .  عدم تحمل وجود  شده 

و گندم   پودر بادام و ارزن( مغزها ) ، حبوبات،  Quinonaخروس،  ای( گل تاج گیاه نشاسته   نوعی )   Arrowootا،  ک زمینی، برنج، لوبیای سویا، تاپیو ذرت، سیب 

مثل گزانتان، گوار و سلولز ها توان از صمغ می   در محصوالت نانوایی مورد استفاده در رژیم فاقد گلوتن،  رد.کجایگزین غذاهای حاوی گلوتن    توانمی را    سیاه 

شود که ماده غذایی عنوان یک قانون در بعضی کشورها گفته می صورت کلی و به به برای ایجاد االستیسیته مورد نیاز استفاده کرد.  های غیرگلوتنی(  )از دانه 

 گرم گلوتن در هر کیلوگرم از ماده غذایی( باشد.میلی   20)کمتر از   ppm 20عاری از گلوتن باید کمتر از  
 

 : مادرننکات رفرنس  

گلوتن ممکن است سبب پیشگیری یا تأخیر ابتال به سلیاک در فردی بشود ماهگی، در معرض    7تا    5دلیل قراردادن نوزاد بین  تغذیه با شیر مادر به  •

 که از نظر ژنتیکی مستعد است.

 مجازغذاهای  ها و غالت، نشاسته 
نشاسته  و  و غالت  خطرناک  و  سمی  های 

 غیرمجاز در سلیاکغذاهای 

 جو )نوعی نشاسته(زامیه  

 سبوس (Amaranthخروس ) گل تاج 

 گندم )و جوانه گندم( آرد لوبیا )باقال(

 بلغار (buckwheatسیاه )گندم  

 (Couscousهای کاس كاس ) دانه  بذرک

 Durumآرد دارام )نوعی گندم سخت و زبر(:  ذرت

 )نوعی گندم(  Einlorn   عدس، نخود(  آرد حبوبات )نخودفرنگی، 

 )نوعی گندم( Emmer  ارزن

 Montina )حریره )علف برنج هندی 

 )نوعی گندم(   Farro آرد مغزها )بادام، فندق، گردو(

Quinoa )آرد گلوتن گلوتن،  )کینوا 

 شده از گندم خالص(آرد گراهام )ساخته  (Basmati  سفید، وحشی،   ای، برنج )قهوه 

 )نوعی گندم(  Kamut سبوس برنج

 مالت، عصاره مالت انواع تخم مرغ ساده و پخته

آرد   زمینی، آرد سیب   زمینی، نشاسته سیب 
 زمینی شیرینسیب 

سبوی جوی دوسر یا شربت جوی   جوی دوسر، 
 دوسر

 چاودار پنیر خرما

 درشت= آرد دانه   Semsline ها )کنجد(آرد دانه 

 = نوعی گندم Spelt ایذرت خوشه 

 Triticale سویا

نامیده  نیز  مانیوک  یا  )کاساوا  تایپوکا 
 شود(.می 

جوانه گندم، نشاسته گندم، سبوس گندم و هر 
 ای که در نام آن عنوان گندم باشد.کلمه 

نوشابه، کاکائو خالص،   قهوه، چای، پودر 
 مقداری شیر سویا یا برنج

 آرد سمولینا
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 گیرد.کند؛ یعنی هنگامی که اولین بار کودک در معرض گلوتن قرار می سالگی بروز می   2تا   1بیماری سلیاک معموال  بین  •

• (HLA)-DQ2   وDQ8   های ژنتیکی مرتبط با سلیاک هستند.الل 

ژن لکوسیت انسانی شوند که به قسمت مثبت آنتی شده دارای بار منفی می در روده کوچک پپتیدهای گلیادین توسط ترانس گلوتامیناز بافتی د آمینه  •

(HLA)-DQ2  یاDQ8    ژن توسط  شدن این آنتی شده منجر به شناخته متصلCD4   کنند.اما و سایر عوامل التهابی را تولید می شوند و اینترفرون گ می 

 شود.  15شکلی مستقیم بر اپیتلیوم اثر کند و سبب آزادشدن اینترلوکین تواند به گلیادین می  همچنین  •

 بیشترین حساسیت و ویژگی را در بیماران سلیاکی دارند. tTG IgAو   (EMA)بادی اندومیوزیال  آنتی  •

 شود.ی و منجر به اسهال و بهبود آهسته موکوس روده می اسهال مزمن در سلیاک سبب کمبود رو  •

 های عصبی شوند.جذب پیشرفته ممکن است دچار کمبود مس و ناهنجاری بیماران با سوء  •

استئوپنی و استئوپروز شیوع باالیی دارد ولی استئوماالسی شیوع کمتری  است.   از دست دادن استخوان و   خونی فقر آهنعارضه اصلی سلیاک کم  •

 افزایش دو برابری خطر شکستگی استخوان(.)   دارد

 خونی در مردان و زنان با مصرف آهن خوراکی اصالح نشود، باید به سلیاک مشکوک شد.اگر کم  •

 دهی استخوان در مردان از زنان شدیدتر باشد. ممکن است ازدست  •

 ای است.ساعته کلسیم ادرار بهترین تست تعیین جذب کلسیم روده   24تست   •

 کاهش یابد.گرم( روزانه دارند تا خطر نقص لوله عصبی    800ن باروری نیاز به مکمل اسیدفولیک ) زنان در سنی  •

 :(CELIAC)شود  نکته کلیدی اجرا می   6به محض تشخیص سلیاک  

• C.  مشاوره با متخصص تغذیه 

• E.  شناخت بیماری 

• L.   العمر بدون گلوتنرژیم مادام 

• i.   ایشناخت کمبودای تغذیه 

• A.   های حمایتیدسترسی به گروه 

• C.   ادامه پایش و پیگیری 

 گرم است.میلی   25تا    10گرم و گلیادین  میلی   50تا    20مقدار گلوتن مورد نیاز برای ایجاد التهاب  

 شود.می   گلوتن عالئم ایجاد گرم میلی   10به ندرت در بیماران سلیاکی با 

 کمتر از یک هشتم قاشق چایخوری از آرد حاوی آن موجود است.گرم گلوتن در میلی   20

عنوان محصوالت بدون گلوتن شناخته در محصوالتی که به   PPM  100طور طبیعی بدون گلوتن هستند و  در غذاهایی که به   PPM 20مقدار گلوتن کمتر از  

 شوند پذیرفته شده است.می 

 گرم به ازای هر کیلوگرم از محصول است.میلی   20یا   PPM  20وتن وجود کمتر از  استاندارد آمریکا و کانادا برای غذاهای بدون گل •

 .کنندندرت بیماران از التهاب ناشی از آویدین موجود در جو شکایت می و به   شودجو بدون آلودگی معمواًل توسط بیشتر بیماران سلیاکی تحمل می  •

گلوتن ممکن   • بدون  رژیم  و تحت  بیماری سلیاک  به  مبتال  به فرد  که  بگیرد  قرار  در معرض خطر چاقی  روده است  بهبود جذب  و مصرف دلیل  ای 

 های با چگالی باال و بدون گلوتن است.کربوهیدرات 

 تواند مفید باشد.کننده رژیم بدون گلوتن هایپرلیپیدمی ایجاد شود که البته می دلیل افزایش جذب کلسترول در فرد رعایت ممکن است به  •

 .آهن فوالت و کلسیم ایجاد شود  خصوص به ذایی بدون گلوتن ممکن است کمبود ویتامین و مواد معدنی در اثر مصرف رژیم غ  •

ای مرتبط با بیماری سلیاکمشکالت تغذیه   
ای در هنگام کمبودهای تغذیه 

 تشخیص 
 تظاهرات بالینی

   (CLINICAL MANIFESTATIONS) 
عوارض بالقوه مرتبط با یک رژیم سخت عاری از گلوتن 

 (STRICT GLUTEN-FREE DIET) 
 چاقی رایج و معمول

 هیپرلیپیدمی 
 دریافت پایین فیبر

  دریافت ناکافی فوالت، تیامین، نیاسین و ریبوفالوین

 آنمی  آهن 
 ، آنمی Cheilitis فوالت 
 تتانی، اتالف بافت استخوان کلسیم 

 اتالف بافت استخوان Dویتامین  
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 بیماری شدید
  (Ataxia)  ، آتاکسی( glossitis)  آنمی، نوروپاتی، گلوسیت 12Bویتامین  

  (Dysgeusiaدرماتیت، ضعف در چشایی ) روی 
  ضعف، آریتمی  پتاسیم 
  (paresthesias، پارستزی )Tetany منیزیم

  (paresthesiasآتاکسی، پارستزی ) مس
  کوریشب   Aویتامین  
  نوروپاتیآتاکسی،  Eویتامین  
  (Ecchymosesمردگی زیر پوست ) خون   Kویتامین 
  ادم، اتالف عضالنی  پروتئین 

  نفخ کربوهیدرات
 

 است  12Bو  Dاسید ویتامین  ای رایج در سلیاک: کمبود آهن کلسیم فولیک کمبودهای تغذیه طبق جدول  •

 توجه در بیوپسی روده همراه است.افزایش نفوذپذیری روده و تغییرات قابل گرم گلیادین با عالئم بالینی  میلی   500براساس جدول مصرف  •

 دوز گلیادین بر روده کوچک  وابسته بهتأثیر  
 اینتایج بیوپسی روده  اینفوذپذیری روده  عالئم گرم(دوز گلیادین )میلی 

 (Normal)  طبیعی  نشدهانجام  خیر 10
 (Minimal Chnages)  تغییرات حداقلی نشدهانجام  بلی 25
 (Minimal Chnages)  تغییرات حداقلی طبیعی بلی 100
 (More pronounced changes)تر  توجه تغییرات قابل  یافتهافزایش  بلی 500

 

 (Tropical Sprueروی گرمسیری ) اسپ 

اسهال عفونی   ک ل یک افتد. اسهال به شگرمسیری اتفاق می ه در بسیاری از مناطق  کجذب است  تسابی همراه با سوء ک سندرم اسهالی ا  کروی گرمسیری ی اسپ 

از آنتی ظاهر می  الکترولیت   12Bو    اسید فولیک الطیف،  های وسیع بیوتیک شود. درمان زخم گرمسیری استفاده  در این .  ست ها و تصحیح تعادل مایعات و 

کند. ها می جذب در این بیماری شرایط را مستعد ورود میکروب و عفونت ء سو ند.  ک ش  ک شود تا عالئم فرو داده می   12B  ویتامین   اسید به همراهک فولی   ،بیماران 

 کند.بروز می   12Bو   9B،  آهن صورت کمبود  در این بیماری آنمی به 
 

 توزک عدم تحمل ال 

تغذیه به وجود کوچک، التهاب، ایدز و سوء  ه عفونت رود   ه . عدم تحمل الکتوز ثانویه نیز در نتیجاست اسهال، درد شکمی و نفخ بعد از مصرف الکتوز  سندرم 

ز باز مقدار الکتا   ، دارند ه می را نگ  . حتی در بزرگساالنی که مقدار باالیی از الکتاز شودایجاد می در اثر عفونت ویروسی و باکتریایی    معموال  آید. در کودکان  می 

جذب و عدم تحمل به الکتوز در کودکان سوء   .است زمان نوزادی  درصد    10. مقدار آنزیم الکتاز در زمان ازشیرگیری کودک فقط  ستها ازساکارید نصف دیگر دی 

( نامیده Hypolactasia)   ی از، هایپوالکتاز هش آنزیم الکت رسد. کا سالگی به اوج خود می   16تا    10یابد و در  اما طی کودکی افزایش می است،  ن  ی سال پا   6زیر  

کوچک هضم  ه رود  ه وسیل. اگر الکتوز به استها با سرطان کولون در ارتباط  شود و در بعضی از جمعیت شود که بعد از شیرگیری دچار تنظیم کاهشی می می 

و رود می شود که هیدروژن به درون خون  و هیدروژن تبدیل می   2CO(، SCFAزنجیر ) ها به اسیدهای چرب کوتاه و توسط باکتری شود  می نشود، وارد کولون  

دهد. در تست تحمل الکتوز، دقیقه بعد از خوردن الکتوز نشان می   90تا    60را    آن شود. تست هیدروژن تنفسی افزایش سطوح  ها خارج می از طریق ریه 

است، تبدیل الکتوز به گلوکز و گاالکتوز   ه دهند یابد که نشان افزایش می او  زیم را داشته باشد، قند خون  شود که اگر فرد مقدار کافی آنزی از الکتوز داده می و د 

کند. این تست و عالئم گوارشی ایجاد می شود  می وارد کولون  و  شود  نمی زیرا الکتوز هضم    ؛ یابد اگر عدم تحمل داشته باشد، قند خون افزایش نمی   ولی 

راحتی به نیز و گازها شوند  می   آسانی جذب به  هاSCFA؛ زیرا  ، پیامدهای کمی دارد آن . مصرف مقادیر کم استگرم  50ز الکتوز در یک لیتر شیر یا  و براساس د 

ود باشد( باعث شیر موجلیتر میلی  ۲۴۰در   معموال  ه کوعده غذایی مصرف شود )مقداری  ک ه در یکگرم  12بیشتر از    معموال  توز، ککنند. مقادیر زیاد ال عبور می 

 .ند کیندهای نرمال مصرف  ا ولون بتواند با فرک ه کولون بیش از میزانی باشد  ک به   شده وارد ه سوبسترا کشود  می 

را دریافت کنند   Dباید مکمل کلسیم و ویتامین   ، کنند دهد. افرادی که محصوالت لبنی دریافت نمی می کاهش  کاهش مصرف غذاهای حاوی الکتوز عالئم را 

توز ک توانند مقادیری المی  ،توز دارند کهضم ال ه سوء کسانی ک بیشتر   کلسیم را نیز از منابع غیرلبنی بگیرند. رژیم کامال  بدون الکتوز در این افراد الزم نیست. و 

. بسیاری از بزرگساالن کنند( مصرف  Fermentedل پنیر یا محصوالت تخمیری ) ک ه همراه غذا یا به شکهنگامی  ویژه  به   ، گرم( را بدون عالئم شدید   12)بیشتر از  

وجود دارد( که این لیتر  میلی   240  طابق پیدا کنند )مقادیری که درگرم یا بیشتر را تحمل کرده و ت  12توانند مقادیر  با عدم تحمل به مقادیر متوسط الکتوز، می 
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افزایش تولید دلیل  شود که این نه به می   آن بهبود تحمل  سبب  تخمیر  ی قابل باید تدریجی و طی چندین هفته صورت بگیرد. افزایش مداوم و تدریجی قندها 

 جذب و از نظر شیمیایی شبیه به الکتوز   . این در رابطه با الکتولوز که یک کربوهیدرات غیرقابل باشدتغییر در میکروفلورای کولون علت  بلکه شاید به ، الکتاز 

 شده است.  دیده است، 

گردد. محصوالت های فردی به وضعیت تطابق کولونی برمی همچنین تفاوت 

چون محتوای   ؛ شوند هنه و ماست بهتر تحمل می کشیری تخمیرشده، مثل پنیر  

توزیداز ک گاال دلیل  ن است به ک . تحمل بهتر ماست مم استمتر  ک ها  توز آن ک ال 

باک با  محیط  در  موجود  روده   آن تریایی  ک تریایی  در  را  الکتوز  که هضم  باشد 

ماست   ، ردن حساس است کروبی به فریز کچون این آنزیم می   کند.تسهیل می 

به ک زده مم یخ  ن ک مم   ک ردن پروبیوتی ک اضافه   اما   خوبی تحمل نشود، ن است 

 است این وضعیت را تغییر دهد.

این  از آنجایی که محصوالت شیر منابع عالی ریبوفالوین هستند، بسیاری از   •

حاشیه  کمبود  الکتوز  تحمل  عدم  با  دارند. ای  افراد  کمبود    ریبوفالوین 

تواند توسط فرد قابل تحمل باشد منجر به  می   ریبوفالوین که ای  حاشیه 

 ماالریا و در نتیجه کاهش مرگ و میر ناشی از ماالریا شده است.   های قرمز شده که باعث مهار تکثیر انگل   های کمبود موضعی فالوین در گلبول 

 باشد.می   کمبود آهن و سوءتغذیه پروتئین انرژی یکی از دالیل هیپوالکتوزی ثانویه  •

(، آزمایش (، آزمایش خون )گلوکز و گاالکتوز 2COهای غیرمستقیم برای ارزیابی هضم یک دوز الکتوز وجود دارد شامل آزمایش تنفس )هیدروژن،  روش  •

، تست هیدروژن تنفسی در ها از بین این روش ، مواد احیاء کننده( و عالئم عدم تحمل.  PHادرار )گاالکتوز، نسبت الکتوز/الکتولوز(، آزمایش مدفوع ) 

 حال حاضر بیشترین استفاده را دارد.

افراد مبتال به عدم تحمل به الکتوز شود، در حالی که افزایش قابل توجهی تواند باعث درد شکمی در برخی از می   گرم یا بیشتر از الکتوز  12به طور کلی،  •

گرم الکتوز به عنوان دو دوز   25حال، اگر در مجموع حدود  گرم نرسد، وجود نداشته باشد. با این   20در عالئم نفخ ممکن است تا زمانی که دوز الکتوز به 

گرم( در طول روز تقسیم شود، ممکن   12اگر مقدار کل به دوزهای کوچکتر )یعنی  اقل هستند. گرم در صبحانه و شام مصرف شود، عالئم حد   12جداگانه 

 گرم( به صورت روزانه تحمل شود.  34است حتی مقدار زیادی الکتوز ) 

است. مصرف غذاهای حاوی الکتوز به عنوان   غذایی  هایمصرف شیر همراه با وعده ترین روش برای کاهش سرعت انتقال الکتوز به روده بزرگ،  موفق  •

یر در تولید هیدروژن(، تولید کلی هیدروژن را أخ دهد )ت می   بخشی از یک وعده غذایی، زمان رسیدن به حداکثر تولید هیدروژن تنفسی را افزایش

 دهد.می   دهد و عالئم عدم تحمل را کاهش می   کاهش 

را تا نمی   تحمل الکتوز را بهبود افزایش محتوای انرژی یا ویسکوزیته شیر هضم یا   • بخشد، اگرچه افزایش محتوای انرژی ممکن است تخلیه معده 

 کند. آهسته حدودی 

به هیچ اثری از دما بر هضم الکتوز یا عالئم کلی گوارشی دیده نشده است، اگرچه محلول سرد با درد شکمی تا حدودی بیشتر و نفخ کمتری نسبت   •

 های دیگر همراه بود.محلول 

شیر   توجه به محتوای چربی، بهبود تحمل الکتوز به شیر کامل در مقایسه با شیر بدون چربی گزارش شد ولی مطالعات بعدی هیچ اثر قابل توجهی از  با  •

 کامل و بدون چربی بر روی هضم یا تحمل الکتوز پیدا نکردند.

هایی که کاکائو ممکن است اثر خود را اعمال کند، رفته است. یکی از مکانیسم به دلیل توانایی آن در افزایش تحمل به الکتوز مورد مطالعه قرار گ   کاکائو  •

 کاهش سرعت تخلیه معده است. در دو مطالعه نشان داده شده است که شیر شکالت هیدروژن تنفسی و عالئم عدم تحمل را در مقایسه با شیر ساده

 .دهدمی   کاهش 

 شود و برای افرادی که به الکتوز حساسیت ندارند به خوبی تحملمی  زنده بهتر از الکتوز موجود در شیر هضم  هایالکتوز موجود در ماست با باکتری  •

یابد. به دلیل بافر شدن اسید معده توسط کلسیم و فسفر ماست، می   طور قابل توجهی افزایش در طی تخمیر، فعالیت گاالکتوزیداز ماست به  شود. می 

های باکتریایی سالم با اسیدهای با ورود به دوازدهه، سلول   های اسیدالکتیک زنده ممکن است وارد دوازدهه شوند. تعداد قابل توجهی از باکتری 

 ”autodigestion“شوند. این فرآیند "خود هضم" یا  کنند و باعث اختالل در غشای سلولی و دسترسی الکتوز به گاالکتوزیداز می صفراوی تعامل می 

کننده مهم در هضم الکتوز اگرچه فعالیت ذاتی گاالکتوزیداز ماست یک عامل تعیین   شود. می   ار الکتوز موجود در ماست محدود شود و به مقد می   نامیده 

 محتوای الکتوز مواد غذایی
الکتوز  اندازه واحد فرآورده مقدار 

 )گرم(
شیر، شیر شکالت، شیر اسیدوفیلوس، 

buttermilk 
 10  -  12 فنجان  1

 ناچیز ق. چ 1 مارگارین - کره 
 ۰ -  2 اونس( ۱گرم )   30 پنیر

 6 نصف فنجان بستنی
 ۹ نصف فنجان شیر یخی

 62 یک فنجان پودر شیر خشک بدون چربی
 40 یک فنجان شدهشیر تغلیظ 
 5 -  10 یک فنجان چربماست کم 
 صفر اونس( ۱گرم )   cheddar ۳۰پنیر چدار  
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گاالکتوزیداز بسیار متفاوت، و حتی ماست پاستوریزه، همگی تمایل به بهبود تحمل   های هایی با فعالیت است، اما تنها فاکتور مورد توجه نیست. ماست 

ت مهم دارند، حتی اگر سوءهاضمه الکتوز تا حدودی افزایش یابد. بنابراین عواملی مانند شکل فیزیکی، ژل شدن یا چگالی انرژی ماست نیز ممکن اس 

این قاعده مستثنی هستند. از آنجایی که این محصوالت معمواًل پس از کشت پاستوریزه منجمد" تجاری از    های با این حال، اکثر "ماست   باشند. 

 های عالئم مشابه شیربستنی یا بستنی است.رسد و هیدروژن تنفسی و واکنش شوند، فعالیت گاالکتوزیداز به صفر می می 

ها، به طور معمول از جمله مخمر، در تری از میکروارگانیسم ع کفیر یک نوشیدنی لبنی تخمیرشده است که در مقایسه با ماست، دارای مجموعه متنو  •

حمل الکتوز کشت اولیه خود است. یک مطالعه نشان داد که کفیر دارای فعالیت گاالکتوزیداز برابر یا بیشتر از ماست است و هضم الکتوز و عالئم عدم ت

 ای افراد مبتال به عدم تحمل الکتوز است.بخشد. بنابراین، کفیر یک جایگزین بالقوه برای ماست بر می   را بهبود 

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به شیر سرد بدون تکثیر   های لبنی تخمیرشده، شیرهای اسیدوفیلوس تخمیرنشده با افزودن سلول   های برخالف نوشیدنی  •

اند. اند، هیچ بهبودی را گزارش نکرده ارزیابی کرده   شوند. اکثر مطالعاتی که اثر شیر اسیدوفیلوس را بر هضم الکتوز و تحمل الکتوزمی   ارگانیسم ساخته

مورد استفاده ممکن است به اسیدهای صفراوی در روده حساس نباشند. بنابراین، اسیدهای صفراوی غشای سلولی باکتری   L. acidophilus  های سویه 

 کنند.می   االکتوزیداز جلوگیری کنند، در نتیجه از قرار گرفتن الکتوز در معرض باکتری گ نمی   در مجرای روده را مختل 
 

 

 جذب فروکتوزسوء 

کوچک انسان در مقایسه با   ه توجهی داشته است. رود های اخیر افزایش قابل ( در سال HFCSها و شربت ذرت غنی از فروکتوز ) میوه آب مصرف فروکتوز از  

افراد سالم مقادیر زیاد درصد   75که بیش از   است   نشان داده نیز تست هیدروژن تنفسی    . جذب سریع و کامل گلوکز توانایی اندکی برای جذب فروکتوز دارد

 ؛یابد افزایش می   ، شود)مثل سوکروز( مصرف می با گلوکز    کنند. جذب فروکتوز وقتی طور ناقص جذب می به   ، شود تنهایی داده می گرم( را که به   50فروکتوز )

حد احشایی بیشتر به گاز، نفخ و از و حساسیت بیش   (IBS)پذیر تحریک  ه شود. افراد با سندرم رود زیرا جذب گلوکز باعث تحریک مسیر جذب فروکتوز می 

باید غذاهای   مشکلی نداشته باشند و  ،مقادیری که در غذاهاست   با عدم تحمل فروکتوز ممکن است با   جذب فروکتوز حساس هستند. افراد درد ناشی از سوء 

 و باید محدود شوند.  بیشتری دارند )فروکتوز بیشتری از گلوکز دارند(   آزادگالبی، سیب و انبه مقدار فروکتوز  یر باالی فروکتوز را محدود کنند.  حاوی مقاد 

متابولیسم کبدی فروکتوز شبیه   ساز است. مشکل فروکتوز، به ازای واحد  باالی  داشتن مقادیر  دلیل  ها به میوه آب های خشک و  میوه مصرف بیشتر  عالوه  به 

لیپیدمی و روند و باعث افزایش مقاومت به انسولین کبدی، دیس عنوان سوبسترایی برای مسیر لیپوژنز )سنتز چربی( به کار می دو به   و هر  استاتانول  

تخمیر ساکاریدها، مونوساکاریدهای قابل ، اولیگوساکاریدها، دی ضعیفی دارند ی که جذب  های کربوهیدرات با   ی غذاهای فروکتوز درون   شوند. استئاتوز کبدی می 

در رژیم باعث بهبود در افراد با سوءجذب   FODMAPمحدودیت  ،  مطالعهبراساس یک    . یی داردسو شوند، هم می   نامیده   FODMAPs2  طورکلیبه و    ها اول و پلی 

 شود.فروکتوز و عدم تحمل الکتوز می 
 

 هبیماری التهابی رود 

کرون ممکن است هر   .است (  Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis)   سراتیو ل او   ولیت کرون و  ک بیماری   3( IBD)   ل اصلی بیماری التهابی روده ک دو ش 

رون نواحی درگیر از هم ک بیماری  شود. در  می   لسراتیو محدود به روده بزرگ و رکتومو ا   البته بیشتر ایلئوم انتهایی و کولون. کولیت  ؛ بخشی از روده را درگیر کند 

 مخاط و زیر مخاط درگیر  ، ضایعات پیوسته است. در کرون ولیت اولسراتیو  ک  اما ، ( اند شده سالم از هم جدا  های  ملتهب توسط بخش های  )بخش   جدا هستند 

به اسهال، تب، کاهش وزن،   توان می   اولسراتیو از جمله عالئم مشترک بیماری کرون و کولیت  د.  ن شو می   لسراتیو فقط مخاط درگیر و ولی در کولیت ا  ، د ن شو می 

تغذیه ء سو   اگرچه   با پیشرفت بیماری رخ دهد.  تواند می   IBDدو نوع    سرطان در هر  بروز  عدم رشد کافی اشاره کرد.  و   تغذیهء ، عدم تحمل غذایی، سو خونیکم 

تغذیه ءسو .  تاس شایع   اولسراتیو . خونریزی بیشتر در کولیت  است کرون   بیماران عنوان عامل نگرانی بیشتر در به ، دو نوع وجود داشته باشد   در هر  تواندمی 

های التهابی روده ای نقش میکروبیوتا را در بیماری تحقیقات گسترده   بگذارد.  تأثیرو ایمنی دستگاه گوارش    ها سلول ،  بر عملکرد و کارآمدی موکوز   تواندمی 

های آلرژی   .نقش داشته باشند   IBDهای التهابی در بیماری  شدت پاسخ   توانند برمی   Dهای رژیمی و ویتامین  چربی چندین ماده غذایی از جمله    اند. نشان داده 

ها دیگر جمعیت  در مقایسه با   IBD بیماران بیماری التهابی نقش دارد. عدم تحمل به غذا در    لوژیک به بعضی غذاها، در پاتوژنز های ایمونو واکنش غذایی و  

استفاده از غذاها و .  قرار دهند  تأثیر های التهابی را تحت  شدت پاسخ   توانند می های رژیم غذایی(  افتد. بعضی از مواد مغذی )مثل چربی بیشتر اتفاق می 

های ایمونولوژیک را در سطح طور بالقوه هم میکروفلورای روده و هم پاسخ زیرا به   است؛ در این بیماری مفید  ها  ک و پروبیوتی ها ک بیوتیپره   های حاوی مکمل 

 
2. Fermentable, Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharide, and Polyols 
3. Inflammatory Bowel Diseases 
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 Cold-chain( و زنجیره سرما ) Hygiene hypothesis(، بهداشت ) Spread of Western dietغربی ) از نظر مادرن سبک رژیم   دهند.ای تغییر می روده 

hypothesis.در پاتوژنز آن دخیل هستند ) 

استفاده دی  ای و وری های مواد مغذی و تغذیه روده ، مکمل ها رژیم از  باید  . در این مورد  است ای بیمار  ، هدف اولیه بهبود و حفظ وضعیت تغذیه بیماران در این  

تغذیه با اختالل در عملکرد هضمی و جذبی، باعث افزایش نفوذپذیری دستگاه گوارشی به عوامل . سوء است ای  . آموزش، کلید اصلی مداخالت تغذیه کرد

اختالالت   ترمیم   باعث مین مواد مغذی  أ برای ت   باارزش   ع منب   یک عنوان  و به دهد  می یندهای التهابی را کاهش  ا برخی از فر ای  تغذیه روده شود.  التهابی می 

ای کامل تغذیه وریدی از لحاظ تغذیه اگرچه کشد(.  می  هفته طول   8تا  4ای اثرات مفید تغذیه روده )  شود می  ها استروئیدجویی در  دستگاه گوارش و صرفه 

)رزکسیون عمده  ای ای، فیستول و قطع شدید روده با انسداد مزمن روده   بیماران ممکن است در   ، شود نیست و ممکن است باعث افزایش عوارض عفونت 

یماری  )روغن ماهی( در ب  3اسید چرب امگا   مکمل  . محدودیت دارد( ای تغذیه روده  SBSدر )  شود  ( SBS)  کوتاه   ه رود  سندرمکه منجر به  استفاده شود   روده( 

 .شود توجه استفاده از داروها و کاهش شدت بیماری می کاهش قابل سبب    لسراتیو و شود و در بیماری کولیت ا فعالیت بیماری می   توجه کرون باعث کاهش قابل 

تا  IBDمبتال به  بیماران فوالت را دارند. نیاز انرژی    مخصوصا  س ک مپل ک   B هایویتامین ار ک آش   تخلیهافزایش میزان هموسیستئین سرم،  معموال   بیماران این  

شدت و مرحله بیماری و نیاز به بازسازی   به با توجه  ن است  ک اما نیاز به پروتئین مم  ، ( یابد )مگر اینکه نیاز به افزایش وزن باشد حد زیادی افزایش نمی 

تعادل منفی نیتروژن و اتالف  سبب ها، استروئید یابد. التهاب و درمان با کورتیکو می  شدت بیماری افزایش   به با توجه افزایش یابد. میزان نیاز به پروتئین 

 .شود از وزن بدن پروتئین توصیه می  1.5تا    kg/gr  1.3نیتروژن  برای حفظ تعادل مثبت   شود. می (  LBMتوده بدون چربی ) 

 . )جدول مهم مادرن(گیرند قرار می ( IBDهایی که تحت تأثیر بیماری التهابی روده کوچک ) ترین ریزمغذی رایج 
 میزان کمبودها 

 کودکان  ریزمغذی 
 بزرگساالن 

 کولیت السراتیو بیماری کرون
 درصد  81 درصد  39 درصد  17 آهن 
 ای موجود نیست.داده  درصد  50 ای موجود نیست.داده  روی 

 درصد 30  -  40 درصد  67 درصد  0 -   2 فوالت 
 درصد  5 درصد  48 درصد  12B 0ویتامین  
 ای موجود نیست.داده  درصد  11 درصد  A 14ویتامین  
 درصد  35 درصد  75 درصد  D 35  -  16ویتامین  
 ای موجود نیست.داده  ای موجود نیست.داده  درصد  E 6ویتامین  
 ای موجود نیست.داده  ای موجود نیست.داده  ای موجود نیست.داده  Kویتامین 

 

منظور بازسازی یا پایداری ذخایر به افزون بر این،  .  مورد نیاز است  مواد معدنی مثل آهنهمچنین  و     6B،  12Bفوالت،  ویژه  به ها  مل ویتامین ک م  بیماراناین    در 

توصیه و عناصر کمیاب    آهن هایی همچون  به مکمل یاری مینرال   ، دلیل دریافت ناکافی جذب، تداخالت غذا و دارو و به ء دلیل وجود سوءهاضمه، سو به 

 نیاز دارند. افراد  Dو ویتامین    کلسیم  به  ، کنند مصرف می  استروئید شود. افرادی که کورتیکو م می و اسهال باعث از دست رفتن روی، پتاسیم و سلنی شود. می 

 . طور مرتب چک شود استخوان باید به  ه و دانسیت  Dهیدروکسی ویتامین    25سطوح   هستند؛ بنابراین در معرض خطر استئوپنی و استئوپروز   IBD  مبتال به 

 ترتیب بیشترین احتمال کمبود کدام ماده وجود دارد؟السراتیو به در بیماری کرون و کولیت تست از جدول:  

 اسیدفولیک  –  Cد( ویتامین    روی   - ج( کلسیم آهن  - ب( روی   آهن   -Dالف( ویتامین  
 

شود، دریافت باالی فروکتوز، سوربیتول و الکتوز چون جذب مختل می   بیماران در این  عدم تحمل دارند حذف کنند.    آن افراد بیمار باید غذاهایی را که به  

نباید غذاهای حاوی  ، کنند شود. افرادی که الکتوز را تحمل می شود. دریافت باالی چربی، منجر به استئاتوره می گاز می تولید  باعث کرامپ شکمی، اسهال و 

غذا را   ه افراد با گرفتگی و انسداد روده، باید فیبر رژیمی را محدود و انداز هستند.  Dیم و ویتامین زیرا این منابع سرشار از پروتئین، کلس  ؛ را محدود کنند  آن 

در بهبود   یکی مایع و ایزوتونک های خورامکمل م  کشوند. مقادیر  های غذایی حجیم تحمل می رر بهتر از وعده ک حجم و مهای غذایی کم زیرا وعده   ؛کوچک کنند 

ردن ک در اضافه   MCTشده با روغن  مل یاری با غذاهای تهیه کم   ، جذب چربی وجود دارد ه سوء کدر مواردی  . هستند مفید    ( بدون ایجاد عالئم بیماری ) دریافت  

 تدریج تجویز شود.ه آرامی و بد به اما برای جلوگیری از ناراحتی و دیسترس دستگاه گوارش بای است،  محلول در چربی مفید    های ویتامین   تأمین انرژی و  

استفاده از   اهش دریافت فیبر غذایی، ک دریافت میوه و سبزی،    کمبود   روز، ک افزایش دریافت سو   شامل   IBDشدن بیماری  عوامل خطر مرتبط با شروع وخیم 

 ها ز باالی پروبیوتیک و های با د مکمل   . است  Dو عدم دریافت کافی ویتامین    3به اسیدهای چرب امگا    6نسبت اسیدهای چرب امگا    تغییرل،  ک گوشت قرمز و ال 

ا   باعث بهبود   ( VSL#3مثل  ها  چندسویه پروبیوتیک های  مکمل )  افراد مبتال به کولیت  بزرگساالن(   لسراتیو و بیماری در  به   ، )در کودکان و  التهاب   مبتالیان 
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در کودکان و بزرگساالن ها  رسد پروبیوتیک می ن  به نظر  د. ن شو می  ،دارند   کولکتومی ایلئوم بعد از  ه ( و کسانی که التهاب کیس Pouchitisهای مخاطی ) کیسه 

ا کولیت  به  دوره تسکینو مبتال  افزایش طول  به  منجر  غذاهای    شود.  لسراتیو  منظم  فیبرهامثل  )   بیوتیکی پر دریافت  قابل الیگوساکاریدها،  و ی  تخمیر 

عالوه تخمیر شود. به های پاتوژن می باکتر برای رقابت با باکتری تغذیه الکتوباسیلوس و بیفیدو  ،میکروفلورای کولون   ترکیبباعث تغییر در  های مقاوم(  نشاسته 

طلب و پاتوژن فراهم های فرصت محیط اسیدی و نامطلوب برای باکتری که یک  شود  می (  SCFAsزنجیر ) چرب کوتاه   اسیدهای   تولید   سبب   ها بیوتیک ه پر 

اینولین و اولیگوفروکتوز مواد    شود. ها در موارد اسهال می ازحد باکتری باعث جلوگیری از رشد بیش ها  بیوتیک ها و پره ین استفاده از پروبیوتیک د. همچنن کنمی 

سبوس جو دوسر، شکل    شوند. می   فرنگی، کنگر فرنگی، مارچوبه و سیر یافت   مانند گندم، کاسنی، تره  ( طبیعی هستند که در گیاهانی prebioticبیوتیک ) پری 

 . امیدوارکننده است   IBD، به عنوان یک درمان  کولیت السراتیو از طریق توانایی خود در حفظ بهبودی    و   شود تخمیر می   SCFAدیگری از فیبر غذایی است که به  

های کربوهیدراتی مخصوص، رژیم ضدالتهابی و تعدادی رژیم از جمله رژیم   درباره با این حال مطالعات    ؛بهبود عالئم وجود ندارد هیچ رژیم غذایی برای  •

FODMAP4LOW   .در حال انجام هستند 

 میکروبیوم است.چگونگی تغییر  آن بر  تأثیر   ،های رژیم یکی از جنبه  •

عنوان درمان اصلی و باید به   ت اس  مؤثر   ENشود. برای کودکان  ها باعث بهبود عالئم در بیماران کرون نمی استروئید کورتیکو   اندازه به (  EN) ای  تغذیه روده  •

 شود.کرون و باعث بهبود رشد در جمعیت کودکان می   ناشی ازتغذیه  بهبود سوء سبب    ENعالوه  ها( به استروئید )در مقابل با کورتیکو   در نظر گرفته شود 

هفته قبل از   2تا    1یا    ، است ها ناکافی  در کسانی که عملکرد روده آن را    TPNتوان  می با این حال    ؛ شود کامل توصیه نمی   طور به (  PNتغذیه وریدی )  •

 کار برد.ه  تغذیه ب جراحی در بیماران دچار سوء 

• EN    مطالعات است کافی  ها  آن روش ترجیحی در کسانی است که طول روده ،  EN   دانند.عنوان خط اول درمان در افراد مبتال به کولیت اولسراتیو نمی را به 

تا هیدراتاسیون  شکر و کافئینه نیز دریافت شودهای کم در مواقع حاد و شدید بیماری، رژیم غذایی بیمار باید معمواًل فیبر کم داشته باشد و نوشیدنی  •

کنند، منجر به کمتر شدن میزان در مقایسه با افرادی که کالری کمتری دریافت می   ENکیلوکالری در روز از طریق   900مصرف بیش از   کافی اتفاق بیفتد. 

 استفاده شده است. ”( برای بهبود در بیماری کرون half-elemental dietشود. رژیم غذایی نیمه المنتال )“بستری شدن در بیمارستان می 
 

 :IBDتاثیر داروها در  

 سولفاساالزین: مهارکننده رقابتی فوالت در ژژنوم

 و افزایش دفع ادراری آنای  کورتیکواستروئیدها: مهار کننده جذب کلسیم روده 

 محلول در چربی  های کلسیم و ویتامین کلسترامین: تاثیر بر جذب چربی،  

 مرکاپتوپورین و آزاتیوپرین: کاهش کالری دریافتی به دلیل تهوع، استفراغ و سوءهضم- 6

)نکته: بهتر است این قسمت بعد از مبحث   6- و امگا   3- بررسی نقش اسیدهای چرب امگا 

 ( .ایکوزانوئیدهای بیوشیمی و نیز فصل التهاب تغذیه خوانده شود

بوده است.   IBDاز دیرباز مورد توجه بیماران مبتال به    3ماهی و روغن ماهی غنی از امگا  

اسیدهای چرب( و   6- امگا ؛ پیش ساز سری  LAدو اسیدچرب ضروری اسید لینولئیک )

مصرف   اند. ( تشکیل شده 3- امگا ؛ پیش ساز اسیدهای چرب  ALAلینولنیک اسید )- آلفا 

نسبت را به این  روغن گیاهی    زیادمصرف باشد ولی  می   4:1در نسبت    ALAبه   LAبهینه 

کرون در اختالالت التهابی مانند    کلیتغییر داده است که احتمااًل باعث افزایش    16:1  تا   15

)که خود از   6- به عنوان یک امگا (  AAاسید آراشیدونیک )   شود.می   و کولیت السراتیو 

دهنده مهم است که نقش مهمی در تنظیم التهاب یک مولکول سیگنال   AAیابد. اگرچه  می   غشای سلولی پستانداران تجمعدر  شود(  می   اسید لینولئیک سنتز 

 .نشده شود تواند باعث التهاب کنترل می   بیش از حد   AA  کند، می   ایفا 

AA    از فسفولیپیدهای غشایی توسط عمل فسفولیپازA2    التهابی لکوترین پیش   هایمولکول   شده و باعث تولید جدا  B4  (LTB4)   و پروستاگالندینE2 

(PGE2)   غذاهای در مقابل، مصرف  دخیل هستند.    ها آن بعدی چسبندگی و کموتاکسی    های التهابی و همچنین مهاجرت   های سازی سلول که در فعال شود  می

های ، در عوض متابولیسم را به سمت تولید مولکول التهابی تداخل داشته باشد به اجزای پیش   AAممکن است در تبدیل    3- غنی از اسیدهای چرب امگا 

 
4. Fermentable Oligo, Di, Mono-Saccharides and Polyols 

 ها بر التهاب: دریافت غذایی اسیدهای چرب ضروری و تاثیر آنشکل



 

21 
 

 درمانی در اختالالت گوارش تحتانی : تغذیه ۲فصل  کنکور گام    -گام تغذیه   به گام

 GamKonkur.com جزوات:  است. تهیه  ن امؤلف و ناقض حقوق    رمجاز یغ یو قانون  یشرعاز نظر   ،هرگونه کپی یا واگذاری به غیر
 

، دو ( and protectins resolvins)   هاین کت و پروت  هارزولوین با این حال، شواهد قطعی ثابت کرده است که    . سوق دهد   PGE3و    LTB5مانند    تر ضعیف 

و  ها رزولوین   بینید می   همانطور که در شکل  شوند. می   ، به طور فعال باعث رفع التهاب 3- چرب امگا   هایاسید مشتق شده از متابولیسم    هایدسته از مولکول 

   ( مشتق شده اند. DHA( و دوکوزاهگزانوئیک اسید )EPAنظیر ایکوزاپنتانوئیک اسید )  3- منحصرا از اسیدهای چرب  امگا   ها پروتکتین 

 

 پذیرسندرم روده تحریک 

افزایش حساسیت دستگاه گوارش  شود.  ای مشخص می ات روده ک غییر حر می و ت ک با عالئم مزمن عودکننده از جمله دردهای ش   5( IBS)   پذیر سندرم روده تحریک 

،  نند ک بدتر  بیماری را  ن است عالئم  ک ه مم ک عواملی    ، بر استرس و الگوی غذایی عالوه   . است   IBSعالئم اولیه  از    آن ات  ک های داخلی و خارجی و تغییر حر به محرک 

 استراحت و دریافت مایعات.   نظمی در خواب، بی . 5های قلبی  بیماری . 4  کافئین   . 3ها  بیوتیک آنتی   . 2ها و داروهای دیگر  زیاد از ملین   استفاده   .1اند از:  عبارت 
 

 : IBSبرای تشخیص    Rome IVمعیارهای  

 : معیارهای زیر ماه گذشته، همراه با دو یا چند مورد از    3روز در هفته در    1درد مکرر شکم، به طور متوسط، حداقل  

 شکل )ظاهر( مدفوع  در  تغییر  .  ۳تغییر در دفعات مدفوع  .  ۲اجابت مزاج  .  ۱
 

گیری هیدروژن و تنفسی برای اندازه الکتولوز  . تست  شوددیده می   ، خصوص در بیمارانی که اسهال دارند ( به SIBOکوچک )   ه ها در رود ازحد باکتری رشد بیش 

 دهند.ای، تغییرات رژیمی و فاکتورهای فیزیولوژیک پاسخ می بیشتر به نفخ روده   ،دیگر افراد نرمال   در مقایسه بااین افراد    .شود می   متان در گاز تنفسی انجام 

 شود.توصیف می   « Brain-Gut Disorder» مغزی    –  ای عنوان اختالل روده به  ، ارتباطی که با سروتونین دارد دلیل بیماری به  این 

IBS   تواند به همراه کرون یا  میIBD   .خونی فقر آهن، کاهش خون ناخواسته و سابقه خانوادگی خونریزی مقعد، کم در این میان، باید    وجود داشته باشد

 .نیستند )همچنین تأخیر در تخلیه معده(  IBSزیرا عالئم شایع در    ؛ ارزیابی شوند 

موارد زیر است:  ابتدایی در مشاوره تغذیه شامل   مراحل  ای از ساده به پیچیده صورت بگیرد. مرحله صورت باید به  IBSای در بیماری اجرای مداخالت تغذیه 

 .ای فرد ارزیابی دریافت غذایی و وضعیت تغذیه   . ، زمان، شدت، تکرارپذیری( مرور عالئم گوارشی )مدت   .، و مصرف دیگر داروها  IBSدر    مرور داروهای مصرفی . 

 .هابدنی و نتایج آن   -های ذهنی مرور درمان .  (های گیاهی ، مینرال، چربی، پره و پروبیوتیک، مکمل ها )ویتامینمرور دریافت مکمل 

ممکن شوند.  متر تحمل می ک   IBSل در  ک و ال (  توز و سوربیتول ک توز، فرو ک ال مانند  قندها )   افئین، ک های غذایی حجیم، مقادیر زیاد چربی در رژیم غذایی،  وعده 

تواند می یبوست دارند مفید باشد. براساس مطالعات، ترکیبی از فیبرهای محلول و غیرمحلول  که  استفاده از فیبرهای ملین به شکل پسیلیوم در افرادی  است  

کند. در افرادی که یبوست ندارند، عالئم را بدتر می   ویژه ه سبوس گندم ب ، مانند  اگرچه مکمل یاری با فیبرهای نامحلول   ؛ برای مدیریت یبوست مفید باشد 

فیبر محلول )پسیلیوم(، فیبر در مقایسه شده در یک مطالعه تصادفی . شودتوصیه می  یفیبر های خصوص در هنگام مصرف مکمل به دریافت کافی مایعات  

، افرادی که تحت درمان با فیبر محلول قرار گرفتند، در مقایسه با گروه هفته ای  12در طی یک دوره  IBSنامحلول )سبوس(، یا دارونما در بیماران مبتال به 

دهد که فیبر محلول، اما نه فیبر نامحلول، عالئم را در بیماران این مطالعه نشان می   دارونما یا مکمل سبوس، تسکین قابل توجه بیشتری از درد شکم داشتند. 

 دهد.تسکین می   IBSمبتال به  

د. غذاهای ن بودن رژیم شو ناکافی سبب  صورت غیرضروری حذف و زیرا ممکن است بسیاری از غذاها به  ؛ عدم تحمل به غذا باید ارزیابی شود آلرژی غذایی و  

 دارای های پروبیوتیک شوند. مکمل ونی می های عفباعث حفظ میکروفلورای سالم و مقاومت در مقابل پاتوژن های مقاوم و الیگوساکاریدها استه فیبری، نش 

داشته باشد. دستکاری   IBS  در پاتوژنز میکروبیوم روده ممکن است    ها الزم است. ز آن و نوع و د   ه اما مطالعات بیشتری دربار هستند،    IBSاثرات مفید در  

از   استفاده  با  روده  پروبیوتیک   ها بیوتیک پری میکروفلور  پروبیوتیک   ها و  است.  بالقوه  درمانی  ارزش  گونه دارای  و  زنده  بیفیدوباکترهای  معموال   های ها، 

لیگوساکاریدهای غیرقابل هضم )الیگو فروکتوز ا ، معموال  فروکتو ها بیوتیک الکتوباسیلوس، به شکل کپسول یا مواد غذایی مانند ماست در دسترس هستند. پری 

 کنند.می   منتخب روده را تحریک   های های موجود در غذا، رشد و فعالیت باکتری لیگوساکارید ا و اینولین( و گاالکتو 

دهند که رژیم شواهد قوی نشان می  مفید است.   ((A Low FODMAPs Dietها  اول تخمیر و پلی ریدهای قابل یک رژیم با مقادیر کم، الیگو، دی و مونوساکا 

Low FODMAP ،    خط اول درمانIBS  الیگوساکاریدها )فروکتان و گاالکتان( و قندهای الکلی )سوربیتول،   غذاهای حاوی فروکتوز، الکتوز، فروکتو این رژیم    . است

. همچنین بسیار اسموتیک است و    شود به مقدار کم در روده جذب می   زنجیرکوتاه های  کربوهیدرات کند. این  مانیتول، زایلیتول و مالتیتول( را محدود می 

 IBSمحدودیت این مواد باعث کاهش عالئم در  ؛ بنابراینشود می  و باعث تولید گاز، درد و اسهال در افراد حساس شده ها تخمیر توسط باکتری سرعت  به 

 
5. Irritable Bowel Syndrome 
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دلیل کاهش دریافت )به ، فیبر  6Bکمبود فوالت، تیامین،  ، عبارت است از:  بروز کند    FODMAPsLowبا رژیم  ممکن است  ای که  کمبودهای تغذیه   شود. می 

باال از رژیم غذایی برای یک   FODMAPبا حذف تمام غذاهای حاوی  ای مداخله تغذیه  . ( دلیل کاهش دریافت لبنیات )به   Dکلسیم و ویتامین    و  نان و غالت(

 هفته بهبود یابد.  2شود، اگرچه عالئم ممکن است در عرض  می   آغاز ای  هفته  6دوره آزمایشی تقریبًا  

 ، مالتونینی، روغن نعنا های هضم آنزیم در درمان درد شکمی: 

 مثل سنا( ملین   ها )اسمزی مثل منیزیوم، ، میلین مکمل فیبر: محلول و تخمیرناپذیر، پسیلیوم در درمان یبوست:  

 مکمل فیبر محلول،  داروهای ضداسهال از جمله لوپیرامید و دی فنوکسیالت در درمان اسهال: 

 آنزیم هضمی – هفته(  ۲مدت )به   7رژیم المنتال  –  Berberineدرمان گیاهی مثل پونه کوهی و ،  بیوتیک آنتی :  6(SIBOروده کوچک ) های  باکتری رشد زیاد 

 : و خوب بودن  برای بهبود عالئم   در حالت کلی

 روان درمانی )درمانی شناختی رفتاری، آرامش درمانی، هیپنوتیزم درمانی( ▪

 سوزنی، مدیتیشن، کاهش استرس(طب مکمل )طب   ▪

 هااستفاده از پروبیوتیک  •

 )در صورت وجود نفخ با احتیاط مصرف شود( ها بیوتیک پری  ▪
 

 .کنکورهای جدید از این جدول سوال طرح شده است آورده شده است   درباشد ولی چون  می   2012نکته: جدول زیر از کراوس 

 پذیر منع شود. باال که باید در افراد مبتال به سندروم روده تحریک FODMAPغذاهای حاوی 

 منابع فروکتوز 
 های خشک، گیالس، انجیر، شلیل ها، میوهمیوههندوانه، آب ،سیب، گالبی، هلو، انبه ها:میوه

 مارچوبه، کنگر فرنگی، نخودفرنگی سبزیجات: 
 های غلیظ، فروکتوزعسل، شربت ذرت، آبمیوه کننده:شیرین 

 بستنی، پنیر  گوسفند(، ،بز ،شیر )گاو الکتوز

 الیگوساکاریدها 

 شلیل، هندوانه، سیب، هلو، خرمالو، رامبوتان  ها:میوه
 فرنگی، بامیه، پیاز، نخودفرنگی، موسیرکنگر فرنگی، سیر، تره سبزیجات:

 گندم و چاودار، جو، )در مقادیر زیاد(  غالت:
 نخود، عدس، لوبیاها )مثل سویا، ماش(، لوبیا پخته  حبوبات:
 پسته مغزها: 

قندهای )ها اولپلی
 (الکلی

 سیب، زردآلو، تمشک، گالبی، شلیل، هلو، آلو، هندوانه  ها:میوه
 کلم، قارچ، نخودفرنگی گل  سبزیجات:

 سوربیتول، مانیتول، مالتیتول، زایلیتول، پلی دکستروز، ایزوماالت ها:کنندهشیرین 

دستورالعمل رژیم 
low FODMAP 

 هفته  6-8برای  FODMAPsدر صورت بهبود نیافتن عالئم گوارشی، توصیه به حذف تمام مواد غذایی  -
 باشد(پذیر میتحمل 1:1پرهیز از غذاهایی که حاوی مقادیر زیاد فروکتوز نسبت به گلوکز هستند. )داشتن نسبت  *

در هر واحد نسب به   گرم و بیشتر فروکتوز 2/0حاوی باشند که نکته: مواد غذایی با مقادیر اضافه فروکتوز آن دسته از غذاهایی می
 گلوکز داشته باشد.

 خوردن منابع گلوکز همراه به فروکتوز )مثل سوکروز حاوی مقادیر برابر گلوکز و فروکتوز است( -
 ر وعدهمحدود کردن مقدار فروکتوز در ه  -

 * محدود کردن غذاهای حاوی فروکتان و گاالکتان 
اول جذب الکتوز تشخیص داده نشده باشد( و قندهای پلیءمحدود کردن غذاهای حاوی الکتوز )مگر اینکه سو 

ی  کنندهدریافتتوجه در عالئم شکمی در افراد  باشند. بهبودی قابلها مفید می( و پروبیوتیک Peppermint oil)  ءنکته: روغن نعنا
 شده است.   گزارش ءمکمل روغن نعنا

 

 ؟شودنمی محسوب  FODMAPیک از مواد غذایی  : کدام 93تست دکتری تغذیه  

 د( سیب             ج( پرتقال                                      ب( خرمالو                 الف( هندوانه                   

 

 
6. Small Intestinal Bacterial Overgrowth 
7. Elemental diet 
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 ولوزکدیورتی 

داشتن   و   ولون کمدت، افزایش فشار  طوالنی   رسد در اثر یبوست ه به نظر می کولون است  کوالر( در دیواره  کمانند )دیورتی یسه ک های  ایجاد فتق   دیورتیکولوز 

طورکلی این شود. به می   افزایش فشار داخل کولون سبب  کم    مدت فیبرانسداد کولونی، ژنتیک و دریافت طوالنی آید. ترکیبی از  به وجود می فیبر  رژیم کم 

و چاقی،   دیورتیکولوز ارتباطاتی میان بروز    ، مطالعات براساس برخی  آید.  ندرت به وجود می به   ، دارند رژیم پرفیبر  مدت طوالنی  بیماری در کشورهایی که به 

انجمن گوارش آمریکا به افزایش   .وجود دارد   هااستروئید آسپرین و  مانند  داشتن فعالیت بدنی و ورزش، سیگارکشیدن و مصرف داروهایی  ن   ،Dکمبود ویتامین  

به بیماران مبتال به دیورتیکولیت شدید با درد و عوارض حاد،  . استاما این توصیه براساس شواهد ضعیف   ، کند می توصیه  فیبر پس از حمالت دیورتیکولوز 

فقط مایعات صاف مصرف   وجود دارد. درباره فیبر  اطالعات مبهمی    روده نیاز دارند.   ه بیوتیک و استراحت چندروز شدن و درمان داخل وریدی آنتی  بستری 

 شود و غذای جامد مصرف نشود.
 

 پزشکیدرمانی  تغذیه 

مصرف میان  ارتباط معکوسی  شود، می   ذرت بوداده برای پیشگیری از عوارض و عالئم بیماری توصیه  و   پوست سبوس، ذرت   ها، اگرچه اجتناب از مغزها، دانه 

در طول دوره حاد خونریزی دیورتیکوالر،  .اند کرده را گزارش ها ن اثرات محافظتی آن ا مغزها و ذرت بوداده و خطر دیورتیکولیت گزارش شده است و محقق 

و تغذیه وریدی الزم باشد. هنگامی ای یابد. در موارد خاص ممکن است استراحت روده می  دریافت دهانی کاهش ، تا زمانی که عالئم فروکش کند  معموالً 

 رود.می   تدریج به رژیم پرفیبر پیشو به شود آغاز می گرم در روز(  15تا    10فیبر )یا در بیماری خفیف یا متوسط، رژیم کم که تغذیه دهانی از سر گرفته شد،  

دارد احتیاج  متری برای دفع  کبه فشار    کند. همچنینمی آسانی عبور  ه به کشود  تر می تر و حجیم ایجاد مدفوع نرم سبب    رژیم پرفیبر همراه با مایعات کافی   ک ی 

تدریج افزایش شود. دریافت فیبر باید به کاهش عالئم و ورزش باعث پیشگیری از یبوست می سبب  رژیم پر فیبر  شود.  می   ولون ککاهش فشار داخل  و باعث  

نان گرم در روز برای ز  25فیبر از رژیم دریافت  ه شود. توصیهفته برطرف می   3تا  2در طی  معموال   آن یابد تا از نفخ و تولید گاز جلوگیری شود. اثرات جانبی  

اگر افراد بیمار   .شود( ایجاد نفخ و تولید گاز می   سببدر غیر این صورت  ؛  کردن فیبر به رژیم غذایی باید تدریجی باشد اضافه )است  گرم برای مردان    38و  

کنند، مکمل  را دریافت  نتایج خوبی می های فیبری متیل نتوانند مقادیر الزم فیبر  و پسیلیوم  افزایش دریافت فیبر در موارد رسد  به نظر می   دهد. سلولز 

گرم   10در دیورتیکولیت حاد بیماران روی یک رژیم کم فیبر ) . نیست  واضح و شفاف ها مثبت پروبیوتیک   تأثیر   . بهتر باشداست،    دیورتیکولیت که بدون عالئم 

 م در روز برسد.گر  35تا    25شود تا به  می   گرم اضافه   5شوند و با بهبود بیماران هر هفته می   در روز( قرار داده 
 

 ولونک ای و سرطان های روده پولیپ 

تور رژیمی. ک آدنوماتوز و چندین فاهای  ، سابقه پولیپ، پولیپ IBDوقوع    سابقه خانوادگی، اند از:  ، عبارت دهند تال را افزایش می ک ولور ک ه خطر سرطان  ک عواملی  

گوشت قرمز، کمبود دریافت فیبر، کمبود دریافت کلسیم فراوان  مانند مصرف سیگار، چاقی، دریافت هستند،  همچنین فاکتورهایی که مربوط به شیوه زندگی 

برداشته ها  ونوسکوپی، پولیپ صورت معمول با انجام عمل کول به داشته باشند.  ها  با افزایش ریسک تشکیل پولیپ  یمستقل ارتباط توانند  ، می Dو ویتامین 

 معموال    ،بیماران های رژیمی در این  توصیه .  توانند داراری اثر محافظتی باشنداند که داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی می شواهد نشان داده   شوند.می 

ها و سبزیجات حبوبات، ها از میوه افی ریزمغذی ک ها، دریافت  اهش وزن، دریافت متوسط و متعادل چربی ک حفظ وزن یا  ،  افیک   شامل ورزش و فعالیت بدنی 

 .است ل  ک های استفاده از الامل و محصوالت لبنی و محدودیت ک غالت  
 

 رودهجراحی  

 8(SBS)  روده کوتاه   سندرم رزکسیون روده باریک و  

. از دست دادن است شدن شود که ناشی از کاهش طول یا کاهش عملکرد روده پس از کوتاه صورت ظرفیت جذب ناکافی تعریف می روده کوتاه به   سندرم 

ای و هیدراسیون با وجود دریافت کافی آب و غذا ناتوانی در حفظ نیازهای تغذیه   SBSتر  . تعریف عملی شود می   SBS  سبب روده باریک  درصد    75تا    70

ها، اسهال مکرر، استئاتوره، دهیدراسیون، ها و ریزمغذی مغذی جذب درشت سوء   عبارت است از:   SBS  عواقب و عوارض   بدون در نظر گرفتن طول روده است. 

افرادی که اگزاالتی کلیه، سنگ صفراوی و کلسترولی.    های سنگ ودکان، افزایش ترشحات گوارشی، ها، کاهش وزن و نارسایی رشد کعدم تعادل الکترولیت 

، بیماری کبدی بیماری یا اختالل کیسه صفرا( کلستازیس )،  عفونت خون( سپسیس ) خطر عفونت کاتتر،    در   ، مدت تحت تغذیه وریدی قرار بگیرند باید طوالنی 

 و کاهش کیفیت زندگی هستند.

 
8. Short-Bowel Syndrome 
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ویژه تحمل کرد. با   هایتوان بدون کمک می   درصد طول طبیعی را   50شود و برداشتن تا نمی   درصد منجر به سوءتغذیه  33برداشتن روده کوچک تا مادرن: 

 برای جلوگیری از سوءتغذیه شدید دارند. )تغذیه وریدی( ای  ٪ طول طبیعی نیاز به حمایت تغذیه 75برداشتن روده کوچک بیش از  حال، بیماران با این 
 

 پاتوفیزیولوژی

، مس، روی و فوالت است. دوازدهه آهن مانند  چراکه این بخش از روده مکان اصلی جذب مواد مغذی کلیدی    ؛: بسیار نادر است رزکسیون )بریدن( دئودنوم 

 .نقش اصلی را در هضم و جذب دارد

متر نخست روده باریک سانتی   100طور طبیعی بیشتر هضم و جذب غذا در ای از مواد مغذی است. به ژژنوم مکان اصلی جذب بخش عمده  رزکسیون ژژنوم: 

نوم د. پس از رزکسیون ژژنوم، ایلئوم قادر به تطابق برای عملکرد ژژن مان مقدار اندکی قند، نشاسته مقاوم، فیبر، چربی و مایعات باقی می   و تنها   دهد رخ می 

ذخیره   ،شود ای( می ای به حالت نرمال )افزایش ترانزیت روده شدن مسیر انتقال روده وتاه کاهش سطح جذب و  ک   سبببرداشتن ژژنوم  از آنجا که    است.

 یابد.اهش می ک ها  توز( و چربی ک ال ویژه  به ها و مقادیر زیاد قندها )منظور جذب ریزمغذی ردی به ک عمل

. همچنین محل جذب عمده مایعات دریافتی است های صفراوی  تور داخلی و نمک ک فا   ، 12Bیب ویتامین  ک ایلئوم دیستال تنها جایگاه جذب تر   رزکسیون ایلئوم: 

دهد. اگر ها را کاهش می ازحد باکتری د. وجود دریچه ایلئوسکال خطر رشد بیش ن شو لیتر از مایعات در این محل جذب می  10تا   7و ترشحی است و روزانه 

را های صفراوی یا ترشحات  ذخیره کافی نمک   تواند نمی تولید کبدی    ، به داخل مجرای گوارشی را بازگردش کند شده  ترشح های صفراوی  ایلئوم نتواند نمک 

به اسیدهای چرب و منوگلیسریدها   گلیسریدها ری از تری ه هضم مقدا ای قادر ب معدی و لوزالمعده  لیپازهای هرچند   حفظ کند. کردن چربی برای آمولسیفایه 

لیپیدها  هستند  توسط نمک ،  که  کافی میسل  امر  کمتر جذب می   ، شود های صفراوی تسهیل می بدون تشکیل  این  به سوء   تواند می شوند.  جذب  منجر 

های دوظرفیتی مثل ها با کاتیون به ترکیب آن   تواند می ها  جذب چربی عالوه سوء به   . شود  Kو    A  ،D،  Eمحلول در چربی    هایویتامین ها و  چربی   ه مالحظ قابل 

ها تشکیل کمپلکس شود. درنتیجه اگزاالت که در حالت طبیعی با این کاتیون منجر های مواد معدنی و اسید چرب کلسیم، روی و منیزیم و تشکیل صابون 

 هایسنگ و افزایش تشکیل    افزایش دفع اگزاالت از ادرار( هیپراگزالوری )  سببیابد و  ت افزایش می جذب کولونی اگزاال   مانند. همچنینمی   آزاددهد،  می 

 ممکن است تشکیل سنگ را افزایش دهد.  ، های ایلئومی شایع است شده که در رزکسیون شود. دهیدراسیون نسبی و اوره تغلیظ اگزاالتی می 

 بسیار   ویژه سدیم و کلر است. حفظ کولون برای حفظ وضعیت هیدراسیون به   ،ها لیتر مایعات و الکترولیت   5/1تا    1کولون مسئول بازجذب رزکسیون کولون:  

تشکیل هیدروکسی   است، سبب   مانده باقی ها  شده )رزکسیون ایلئومی( و کولون آن   ها محدود . مصرف رژیم غذایی پرچرب در افرادی که ایلئوم آن مهم است

و دهد. وابستگی به تغذیه وریدی از طریق کاهش تحریک تخلیه مجرای صفرا، ریسک رسوب صفراوی  ات را افزایش می شود که اتالف مایع اسید چرب می 

 دهد.را افزایش می صفراوی  های  تشکیل سنگ 

MNT   باریک و    ه های رود برای رزکسیونSBS :   ای برای اصالح و حفظ وضعیت تغذیه   ، اند ای داشته روده   ه های عمد در ابتدا بیشتر بیمارانی که رزکسیون

دستگاه گوارش   ه ماند ، سالمتی بیمار و وضعیت قسمت باقی روده ای بعدی به وسعت رزکسیون  و درمان تغذیه   TPNهستند. طول مدت    TPNنیازمند  

 هماند اند و بیمارانی که قسمت باقی ایلئوسکالشان را از دست داده   ه ایلئومی، بیمارانی که دریچ  ه های عمد ون یتر با رزکس مسن   بیماران مجموع،  دارد. در بستگی  

یاری   ای و مایعات کافی، نیازمند مکمل حال خوشی ندارند. بعضی ممکن است در تمام طول عمر خود، جهت حفظ وضعیت تغذیه   ،شان نیز بیمار است روده 

 وریدی باشند.  ه با تغذی 

افزایش تدریجی غلظت و حجم خورانش.  و ای  از: شروع هرچه زودتر خورانش لوله  است   باریک عبارت  ه کسیون رود ای پس از رز لوله   ه دو اصل مهم در تغذی 

قدر چ شود. هر ای استفاده می وریدی برای اصالح و حفظ وضعیت تغذیه   ه تغذی  . است   GIمحرک تروفیک مجرای  کردن  های انترال، فراهم نقش خورانش 

تر تحمل های حجیم بار در روز( بهتر از خورانش  10تا    6)   های غذایی کوچک و مکرروعده   احتماال  هبودی کندتر خواهد بود. تر باشد، بمشکل شدیدتر و وسیع 

 .شوند می 

مایعات و مواد مغذی   ه وریدی کامل منبع عمد   ه تغذی   کند.می را تحریک   GIآداپتاسیون   خورانش شوند، شروع تدریجی  ه می های انترال استفاد اگر خورانش 

 دلیلبه یابد.  کاهش می   آن وریدی کامل برحسب    ه شود و حجم یا غلظت تغذی انترال افزوده می   صورت به   تدریج به کند. بیشتر مواد مغذی  را فراهم می 

ندازد. بی   تأخیر دچار مخاطره شده باشد و آداپتاسیون را به    GIمجرای    ه ماند ی ق ممکن است اعمال هضمی و جذبی با  GIغلط از مجرای    ه تغذیه و استفاد سوء 

های ها یا حجم غلظت نتوانند وقت  هیچ   بیماران بعضی از ممکن است   بکشد. همچنین ها طول ها تا ماه ممکن است هفته  تر طبیعی انتقال به مواد غذایی  

 .کنندغذاها را تحمل  تر طبیعی 

کند اما عملکرد دستگاه گوارش را بهتر می  ، سال پس از جراحی طول بکشد. آداپتاسیون   ۲تا    ۱دستگاه گوارش ممکن است   )آداپتاسیون(   کردن حداکثر عادت 

 ایهای تغذیه اما سایر توصیه هستند،  های دستگاه گوارش محرک  ترین مهم تواند طول و حجم روده را به حالت طبیعی برگرداند. مواد غذایی کامل از نمی 
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ممکن است؛ بنابراین  باریک    ه های رود ، سوخت ترجیحی سلول گلوتامین مثال    برای  اند؛ شده جذب مطالعه  آداپتاسیون و کاهش سوء   ه منظور تسریع پروس به 

ریبونوکلئیک( نیز ممکن است آداپتاسیون مخاطی را تسریع   ها، پیریمیدین، اسید شکل پورین )به   نوکلئوتیدها ارزشمند باشد.  کردن  است در افزایش عادت 

)مثل بوتیرات، پروپیونات، استات( که از تخمیر   SCFAsها هستند.  ای عاری از آن وریدی و لوله   ه های تغذی فرموالها و محلول ر  تبیش   متأسفانه اما  کنند،  

 وم کولون هستند.تلیاپی   ه ، سوخت عمد شوند می و فیبرها تولید   ها کربوهیدرات میکروبی  

آن کبیمارانی   ژژنوم  برداشته می ه  اما شود ها  و    ،  دست کایلئوم  باقی می ولون  نرمال   ، ماند نخورده  رژیم  با  تطابق  و  و   سازگاری  پروتئین  تعادل چربی،  با 

اهش ک افئین بر  ک شده و  های تغلیظ شیرینی توز و مقادیر زیاد  ک و پرهیز از مصرف ال   کوچ ک. شش وعده غذایی  دهد رخ می   تر سریع ها  در آن   کربوهیدرات 

ها برداشته آن   ایلئومه  کبیمارانی    شود.ویتامین و مینرال برای برآورد نیازها نیز توصیه می کند. مصرف یک مولتی می   کم ک می و اسهال  ک خطر نفخ، دردهای ش

 ،کلسیم محلول در چربی،   های ویتامین دهی  ازدست دلیل به ممکن است .  ندبه زمان و توجه بیشتری جهت انتقال از تغذیه پرنترال به انترال نیاز دار  ، شودمی 

جذب باید محدود شود. مقادیر کوچک، قابل   ، است   مانده باقی ها  ویژه در کسانی که کولون آن چربی رژیمی به   . ها نیاز داشته باشندمل این ک به م  ، م و روی منیزی 

 MCTمحلول در چربی است. استفاده از دوزهای باالی    های ویتامین ای برای جذب  افزاید و وسیله به کالری دریافتی می   MCTتحمل است. محصوالت  و قابل 

 سدیم باید در مقادیر کم و متعدد  ویژه ها به مایعات و الکترولیت  شود. می های زیاد تقسیم  بهتر در تعداد وعده  رو شده و از این م سبب اسهال کهای  در وعده 

ها صورت بخشی از نیازهای غذایی و مایعات آن   تأمین های پرنترال برای حداقل بسیار شدید دارند، باید تغذیه با محلول  SBSدر بیمارانی که  . شودفراهم 

 موجب بهبود حس و لذت دهانی شود.  تواندمی نیز  های کوچک و مکرر وعده میان   . گیردب 
 

 : 2014 مادرن ( از منبع  SBSروده کوتاه )   های مدیریت سندرم استراتژی 

 گرم سدیم همراه با غذا برای جذب مقدار کافی کربوهیدرات  15تا   10خوردن  •

کیلوکالری مصرف   4000تا    3000درصد است، باید   60و چون جذب مواد مغذی    60کیلوکالری در یک فرد با وزن   1800کیلوکالری به ازای وزن یا   32 •

 (. شود می   سانتی متر باشد، جذب انرژی محدود   70تا    60)وقتی طول ژژنوم کمتر از    کیلوکالری جذب بدن شود  1800شود تا 

حدودیت چربی به خصوص در شود ممی   )اگرچه گفته  یک رژیم با الکتوز پایین و کالری باال از هردوی چربی و کربوهیدرات کمپلکس و نیز پروتئین  •

توانند باعث ترشح آب روده بزرگ شوند و می   مانده دارند، توصیه شده است، زیرا اسیدهای چرب با زنجیره بلند جذب نشده بیمارانی که کولون باقی 

 دو ظرفیتی مانند منیزیم و کلسیم را به هم متصل و دفع کنند(.  های ممکن است یون 

 کیلوکالری است.  60ازای وزن بدن نیاز دارند، هدف رساندن آن به  ری به کیلوکال  30در افرادی که به   •

 میکروگرم در ماه داده شود.  1000تا   200گیری شود و درصورت کمبود، باید اندازه  12Bویتامین  •

اضافه شود.   ORSبه محلول   mmol/L 12ویژه پتاسیم به شکل گلوکونات به میزان  همچنین مکمل یاری روی، پتاسیم و منیزیم باید داده شود؛ به  •

 باید داده شود. mmol/L  30همچنین منیزیم به شکل منیزیم هپتوگلوکونات به میزان  

مانده و در   متر ژژنوم باقی سانتی   100در بیمارانی که کمتر از   •

و کولون دارند،  بیمارانی که رزکسیون ترکیبی روده کوچک 

یا وریدی  است.نجات   PN  تغذیه  چنین PN   بخش  در 

شود و در می   بیمارانی ظرف چند روز پس از رزکسیون شروع 

کیلوکالری بر کیلوگرم از یک سوبسترای انرژی   32ابتدا تقریبًا  

تا   150گرم بر کیلوگرم اسیدهای آمینه با سدیم    1مخلوط و  

 11تا    9کلسیم    ،موالر میلی   100تا    60موالر، پتاسیم  میلی   200

مول  100تا   70موالر، و روی میلی  15تا   7والر، منیزیم ممیلی 

ترین ر میان عناصر کمیاب، روی مهم د  شود.می   در روز تزریق

است زیرا تلفات زیادی در بیماران با برون ده درون زا باالی 

یک مشکل   هیپومنیزیمی مایعات روده مشاهده شده است. 

نمک  مصرف  است.  بیماران  این  در  به   منیزیم   های جدی 

شود. می   منیزیم به صورت خوراکی دشوار   های صورت خوراکی ممکن است اسهال را در بسیاری از بیماران افزایش دهد و بنابراین اغلب استفاده از مکمل 

 30مقدار  ورده به صورت مایع خوش طعمی در دسترس است که به  ابا موفقیت برای این منظور استفاده شده است. این فر   هپتوگلوکونات منیزیم 

 ها در بیماران مبتال به سندرم روده کوتاهمکمل یاری ریزمغذی 
 درصورت باال بودن اتالف روی و سلنیوم 

 mg/d  100 روی گلوکونات 
 μg/d  100  - 60 سلنیوم 

 های محلول در چربی سوءجذب ویتامین 
 A IU/d  10000ویتامین 

 Dویتامین 
1,25 OH    ویتامینD  5/0   -  25/0 

μg/d   یا ارگوکلسیفرولIU  50000   تا
 های متعدد بعدی خورده شود. هفته 

 E IU/d  1200ویتامین  
 mg/d  1500 کلسیم گلوکونات
 استئوپروز شدید
Alenderonate  گرم در هفته میلی  70خوراکی 
Zoledronare    5سالیانه درون عضالنی 

 گرم را نیز در نظر داشته باشید. میلی 
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میلی  12توان سولفات منیزیم را به صورت عضالنی در دوزهای  می  آمیز نباشد، شود. اگر این روش موفقیت می  اضافه  ORSبه مکمل  موالر در روزمیلی 

 .ل مصرف خوراکی تجویز کرد موالر یک تا سه بار در هفته تزریق کرد یا به صورت داخل وریدی برای تکمی 

ممکن است به دوزهای   هاآن محلول در چربی مشکل دارند.    های محلول در آب را جذب کنند اما در جذب ویتامین   هایتوانند ویتامین می   این بیماران •

خوراکی   های ممکن است با ویتامین   نرمال شدن سطوح سرمی  )جدول(.   نیاز داشته باشند تا سطح نرمال خود را حفظ کنند   Eو    A  ،Dزیادی ویتامین  

 .امکان پذیر نباشد   Eدر برخی افراد، به ویژه سطوح ویتامین  
 

 ( )سندرم روده کور(SIBO)  ک وچک های روده افزایش رشد باکتری 

. است جذب چربی  ل مزمن ناشی از سوء اسها   سندرمترین عالئم این  شود. یکی از رایج ها در روده باریک مشخص می باکتری فراوان  ی است که با تکثیر  سندرم 

ه منجر به شود ک ها می های صفراوی را تجزیه کرده و منجر به اختالل در تشکیل مسیل و بنابراین هضم چربی ی کوچک، نمک های موجود در روده باکتری 

باکتری   و روده  ی  های مفروش دلیل تخریب سلول به   ها کربوهیدرات جذب  ء سو ) گردد. استئاتوره می  با محصوالت سمی  از دست   هاتماس  دادن و درنتیجه 

نتیجه  در کند.می ها در میزبان بروز و کمبود آن شود  می و دیگر مواد مغذی بیشتر   12Bها مصرف ویتامین افتد(. با افزایش تعداد باکتری اتفاق می  هاآنزیم 

 فوالت در این افراد شایع است. ه یافتبا سطح نرمال یا افزایش   12Bکمبود ویتامین  ؛ بنابراین شود های روده باریک، اسیدفولیک تولید می متابولیسم باکتری 

-Dکردن  دلیل عدم توانایی انسان در متابولیزه و به یابد  می ها افزایش  کتری زنجیر توسط باو اسیدهای چرب کوتاه   D-lactateکولون، تولید    PHبا کاهش  

lactate آثار ،D-lactic acidosis  ، ؛کند بروز می و کما   ، پرخاشگری ، کالم نامفهوم ناهماهمگی حرکت عضالت( آتاکسی )حالی، تغییر وضعیت فکری،  مانند بی 

تولید   D-lactateهایی که  باید استفاده از گونه ها کردن پروبیوتیک زیرا درصورت اضافه است؛  ها هنوز در دست مطالعه  همین دلیل استفاده از پروبیوتیک  به

 اجتناب کرد. Lactobacillus Fermentiو   Lactobacillus Acidophilusمانند:    ، کنند می 

توان از یک رژیم محدود می   ، اگر بیمار حساسیت بیشتری به کربوهیدرات داشته باشد   . دارد   SIBOبیشترین کاهش عالئم گوارشی را در    Low FODMAPرژیم  

به همراه   Elementalهای المنتال  رژیم   ،هایی که حالت وخیم دارند در کیس   یا ترکیباتی از این دو رژیم استفاده کرد.  (SCD)در کربوهیدرات مخصوص  

 شود تا وقتی که بهبودی حاصل شود.بیوتیک درمانی توصیه می ی آنت 
 

 (MNT) ای  درمان تغذیه 

د ن شو ها استفاده می عنوان سوختی برای میکروب های رسیده به محل به ها در روده باریک این است که کربوهیدرات بخشی از مشکالت رشد افراطی باکتری 

شوند مثل آسانی تخمیر می ه به ک ای  شده های تصفیه رژیم غذایی با محدودیت کربوهیدرات   کحداقل از نظر تئوری ی د.  ن دهها را افزایش می و تکثیر آن 

و قندهای تصفیه نشاسته  )از جمله ال ها  ال   فروکتوزتوز،  ک شده  الیگوسا ک ردن غالت  کلی( و جایگزین  کو قندهای  و  ثیر ک ت  تواند می اریدها  ک امل، سبزیجات 

 و  بودن رژیم از مواد مغذی تخمیر، ناکافی  فرایند در  12Bدلیل از دست رفتن بیماران به ممکن است  ات روده را افزایش دهد. ک و حر   کند  ها را محدود باکتری 

منبع چربی و انرژی   کعنوان ی به   MCTsاهش است،  ک های صفراوی در حال  اگر نمک   .شوند   12Bمتر ایلئوم ترمینال دچار کمبود  سانتی   60قطع حدود  نبود یا  

اثربخشی باره  مطالعات محدودی در. ستها ز جمله نگرانی ا  A,D,E محلول در چربی های ویتامین جذب چربی اتفاق افتاده باشد، کمبود ء . اگر سو مؤثر است 

طلب در کولون ای فرصت هگوارشی و تکثیر باکتری های آناتومی  در پیشگیری و تغییر حرکات، انسداد، ناهنجاری ها  بیوتیک ها و نیز پره رژیم و پروبیوتیک 

 وجود دارد.
 

 ایلئوستومی یا کولوستومی

اغلب نیازمند ایجاد منفذی از سطح بدن به روده هستند تا مدفوع   ای شدید داشته باشند، ترومای روده ، سرطان کولون یا  UC  ،CDبیمارانی که  پاتوفیزولوژی:  

تنها رکتوم و مقعد برداشته که باید تمام کولون، رکتوم و مقعد برداشته شود. اگر  شود  می زمانی انجام    . ایلئوستومی کنندرا از قسمت سالم روده به بیرون دفع  

. شود پذیر تر روده امکان های انتهایی به بیرون باز کرد تا جراحی و التیام قسمت  سوراخی موقت  توان می . در برخی موارد گیرد می کولوستومی صورت   ، شود 

بوی اسیدی ضعیفی دارد که  معموال  شده از ایلئوستومی با این حال مدفوع دفع   ؛ بوی مدفوع مشکل اصلی بیمار مبتال به ایلئوستومی یا کولوستومی است 

 چندان نامطبوع نیست.

MNT  : شودمی استئاتوره یا هضم ناقص یا تخمیر باکتریایی مواد غذایی، مدفوع بدبو ایجاد    دلیلبه  .SCFAs  دیگر، ترکیبات سولفوردار، آمونیاک، متان و 

ولیدی ممکن است در میان که هر بیمار فلور میکروبی خاص خود را دارد، انواع و مقادیر گازها و بوهای ت   آنجا. از  کنند توانند تولید بو های نهایی می فرآورده 

ها را تا آن   شود می   ایجاد یاد بگیرند که با مصرف کدام غذاها ناراحتی و بوی بد بیشتری  باید    بیماران غذایی مختلف متفاوت باشد.    های رژیم و با    بیماران 

از:   اند عبارت   ،بوی نامطبوع از کولوستومی بیشتر است احتمال ایجاد  ها  با مصرف آن موادی که    این مواد از فردی به فرد دیگر متفاوت است.   کنند. حذف  
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ای اوایل فصل های تغذیه ویتامینی و مواد معدنی. ممکن است توصیه  ی ها مرغ، ماهی، برخی داروها و بعضی از مکمل حبوبات، انواع پیاز، سیر، کلم، تخم 

است. پس   L  ۵ /۱   –  cc  ۷۵۰  ه سالم در محدود   ه ده طبیعی ایلئوم به کولون در رود برون   مفید باشد.   بیماران کاهش نفخ و عبور گاز برای این قبیل  برای    ، حاضر 

ده مدفوع برون   همچنین   .کشد می یت جدید یک تا دو هفته طول  و تطبیق دستگاه گوارش با وضعکردن  از برداشتن کولون و ایجاد ایلئوستومی، عادت 

. کاهش نیابد   اند، داشته نیز  تومی، رزکسیون ایلئومی  بر کولوس مدفوع ممکن است در بیمارانی که عالوه شود. حجم  بودنش کاسته می و از مایع یابد  می کاهش  

اند. بیمارانی که ایلئوستومی مرتبه بیشتر از بیمارانی باشد که تنها کولوکتومی داشته   5تا    1/ 5ده ایلئومی  برون ممکن است  شده،  به مقدار ایلئوم برداشته با توجه  

کاهش حجم سبب بودن آب مصرفی ممکن است  . ناکافی نیاز دارند  به نمک و مایعات جهت جبران میزان دفعی شتر از متوسط نیاز سایر افراد، بی   ، اند شده 

ر مایع آموخت که هر روز حداقل یک لیت  بیماران به    د بای   رو؛ از این کند . رژیم غذایی طبیعی سدیم کافی فراهم می شود ادرار و مستعدشدن فرد به سنگ کلیوی  

 .کنند ده از محل جراحی مصرف بیشتری نسبت به برون 

ایلئوستومی ممکن است نیازمند مانند  جراحی    های روش .  شودنمی ای تخلیه  از نظر تغذیه ذخایرشان    معموال    ، دارند   کارا بیمارانی که ایلئوستومی طبیعی و  

یاری   نیازمند مکمل   ، ها برداشته شده است اما احتیاجات انرژی دریافتی مشابه افراد سالم است. بیمارانی که ایلئوم انتهایی آن   ، ای باشند تغییرات غذایی ویژه 

های تازه ها و سبزی کاهش مصرف میوه   دلیل به ایلئوستومی   بیماران و فوالت   Cویتامین  خل وریدی هستند. ممکن است دریافتیا تزریق دا  12Bویتامین 

 یاری باشند.  نیازمند مکمل این بیماران  و  باشد پاین 

 ترسریع معده    ه تخلی از آنجا که ممکن است  گونه.  های حکایت نه نقل و قول   ، برای عدم تحمل غذایی داشته باشند   فیزیولوژیک ایلئوستومی باید دالیل    بیماران 

تا   تواند می ها  های پخته، خردشده یا پوره ها و سبزی جذب مواد مغذی از میوه   ، ان سرعت تخمیر نشوند هم   با وستومی  و مواد غذایی پس از کولباشد  

بر . عالوه نشودهای غذا باعث انسداد نقاط باریک ایلئوم  بجوند تا توده   خوبی به های خیلی فیبروزه بپرهیزند و غذا را  از سبزی   د بای   بیماران حدودی بهتر باشد.  

ای شده مواد غذایی را که مشکالت شناخته   آن و تنها   م غذایی معمول خود را ادامه دهند تا رژی کرد  ایلئوستومی یا کولوستومی را تشویق    بیماران  د ها، بای این 

 .کننددارند، حذف  

 کنند.می   هفته پس از جراحی توصیه  8تا   6فیبر را برای تقریبًا  آمریکا رژیم غذایی کم انجمن استومی  نکته: 

باید   12Bمتر ایلئوم برداشته شود و قبل از به خطر افتادن جذب ویتامین سانتی  100نکته: قبل از استئاتوره یا کمبود ویتامین محلول در چربی باید بیشتر از  

 شود.متر برداشته سانتی   60بیشتر از  
 

 ایلئومی پس از کولکتومی ه کیس 

رقابت  دلیل به . کنند ای تعبیه  کیسه  ،جای ایلئوستومی با استفاده از قسمتی از ایلئوم انتهایی ه شود، بافرادی که کولونشان برداشته می توانند در  جراحان می 

 SCFAsهای صفراوی یا تولید ناکافی جذب نمک شده، سوء تعبیه  ه ست. عفونت کیسنیاز ا تزریقش   معموال    12Bها با میزبان در استفاده از ویتامین میکروب 

ها و اجزای دیگر پروبیوتیک   ، ها بیوتیک های مختلف فیبر غذایی، پره ز گونه اما استفاده ا   ، شکل درمان هستند   نخستین  ها بیوتیک آنتی از دیگر مشکالت است.  

 شده است.  دیده آمیزی برای کاهش بروز التهاب کیسه  موفقیت شکل  به مغذی  

MNT   کاهش کافئین، اجتناب از الکتوز در افراد مبتال به کمبود الکتاز، محدودیت فروکتوز )   ده مدفوع های غذایی برای کاهش برون توصیه   ایلئومی:  ه برای کیس

 ای اهمیت دارند.افزایش دفع روده  دلیل به های دریافتی کافی حجم و تکرر مدفوع را کاهش دهد. مایعات و الکترولیت   تواند می و سوربیتول(  

شود که غذاهای خود را به صورت کامل باشد. به بیماران توصیه می احتمال انسداد روده یا انسداد محل استوما می نگرانی در خصوص ایلئوستومی،  •

باعث   ه جویده و احتمال انسداد را کاهش دهند. در صورتی که بیماران دارای ایلئوستومی حجم بیشتری از مدفوع آبکی دارند بهتر است از غذاهایی ک

 شود، استفاده کنند.غلیظ شدن خروجی استوما می 

ای در بیماران دارای کولوستومی و ایلئوستومی است. بیماران ممکن است مجبور ها یک مسئله مهم تغذیه حفظ مقادیر کافی مایعات و الکترولیت  •

 منیزیوم استفاده کنند.شوند در نتیجه دفع زیاد خروجی ایلئوستومی، از مقادیر بیشتری نمک، پتاسیم و  

 :HOS)دهد. در موارد استومی با خروج باال  خروجی استومی ممکن است به صورت حاد یا مزمن افزایش یابد و این مورد درایلئوستومی بیشتر رخ می  •

High output ostomia)    کاهش آب، سدیم و منیزیوم   روز متوالی است، احتمال  ۳میلی لیتر در روز در    ۲۰۰۰یعنی زمانی که خروجی استومی بیش از

 وجود دارد.

در طول روز، اجتناب از مایعات و غذاهای هایپرتونیک   ORSها و مواد معدنی تخلیه شده است. مصرف  شامل ارزیابی و اصالح الکترولیت   Hosمدیریت   •

های غذایی های غذایی و مصرف وعده در وعده   و یا حاوی قند ساده، محدودیت غذاهای سرشار از فیبر نامحلول، جداسازی موادغذایی جامد و مایعات 

 باشد.می   HOSای  های تغذیه وعده در روز( از توصیه   ۸تا    ۶کوچکتر ) 
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ای خود باید مصرف غذای خود را افزایش مداوم احتمال بروز سوء تغذیه وجود دارد و بسیاری از بیماران برای حفظ وضعیت تغذیه   HOSدر افراد دارای   •

شود. ای انترال ضروری می ی غذایی این بیماران ممکن است به صورت دهانی امکان پذیر نباشد. در این صورت حمایت تغذیه دهند. تأمین نیازها 

 شود.برای کاهش خروجی استوما توصیه می   HOSو ضد اسهال داروهایی هستند که در موارد  ح داروهای ضد ترش 

زمینی، سس سیب، موز و گل ختمی در شور، کره بادام زمینی، پنیر، چوب نان سفید، سیب براساس جدول مهم زیر غذاهایی مانند پاستا، برنج سفید،  

 افزایش قوام مدفوع در بیماری که ایلئوستومی شده است مفید است.

 را افزایش دهند.  ( Ostomy Output)   توانند خروجی استومیغذایی که می  مواد
 کنندغذاهایی که احتمااًل بو را کنترل می  غذاهای ایجادکننده بو غذایی نفاخ  مواد

 (Buttermilkآب کره )  اسپارتاگوس بروکلی
  Cranberryآب توت   لوبیاها کلم بروکسل

 پرتقالآب  بروکلی کلم
 ماست کلم بروکسل گل کلم 

 جعفری کلم سیر
 اسفناج  کلم گل  پیاز

 فرنگی آب گوجه  سیر  ماهی 

  پیاز مرغتخم 
  ماهی  های گازدار نوشیدنی 
  مرغتخم  های الکلینوشیدنی 
  ها برخی ویتامین  لبنیات 

  پنیرهای تند  شده(حبوبات )لوبیاهای خشک 
    جویدنیآدامس  

شدن توانند سبب حجیم اقالم غذایی که می 
 مدفوع شوند 

 توانند سبب اسهال شوندمی اقالم غذایی که   توانند سبب انسداد شونداقالم غذایی که می 

 های الکلینوشیدنی  پوست سیب نان سفید
 دارمایعات کافئین  پرتقال برنج سفید 

 شکالت آناناس زمینیسیب 
 غالت کامل انگور پنیر

 دارغالت سبوس  های خشکمیوه  بیسکویت پرتزی 
 های تازه میوه  کلم خام  زمینی کرمی کره بادام 

 انگورآب   کرفس خام  سس سیب
 آب آلو سبزیجات چینی موز

 سبزیجات خام  ذرت مارشمالو
 دارغذاهای ادویه  قارچ Tapiocaنشاسته  

 شده غذاهای سرخ  نارگیل 
 غذاهای پرچرب ذرت بوداده 
شده یا غذاهایی که حاوی مقادیر باالی شکر فرآوری  خشکبار  

 سوربیتول هستند. 
 

 فرنگی در کاهش و کنترل بوی بد مدفوع مؤثرند.پرتقال، ماست جعفری، اسفناج و آب گوجه   اخته، آب کره، آب زغال  براساس جدول در ایلئوستومی 
 

 رکتوم  های جراحی 

زخم و پیشگیری از عفونت زخم توسط   ترمیم   که شود  به سمتی هدایت    د کتومی بای هموروئید   عمل جراحی ، مانند  ای پس از جراحی رکتوم مراقبت تغذیه 

اندکی   ه ماند شیمیایی ساده، باقی   هایرژیم یابد.  ، به حداقل کاهش می مانده باقی   حداقلو رژیم با    دفع مدفوع با استفاده از داروها  . تکررکند مدفوع را میسر  

به  د بای  ؛ بنابراین شود دهد. رژیم غذایی نرمال پس از بهبودی کامل اجرا می روز کاهش می   ۶گرم از هر  ۵۰ها حجم و تکرر مدفوع را به  دارند و استفاده از آن 

 .کنندپیشگیری    یبوست آموخت که با مصرف رژیم غذایی پرفیبر در آینده از    بیماران 
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 GamKonkur.com جزوات:  است. تهیه  ن امؤلف و ناقض حقوق    رمجاز یغ یو قانون  یشرعاز نظر   ،هرگونه کپی یا واگذاری به غیر
 

 :(IPAA)ایلئال    ز مقعدی کیسه پروکتوکولکتومی ترمیمی با آناستامو 

IPAA   رکتوم و  کولون  کل  برداشتن  شامل  روش  این  است.  فامیلی  آناستاموز  پولیپ  و  اولسراتیو  کولیت  دارای  بیماران  در  انتخابی  جراحی  درمان 

 ی از ایلئوم دیستال )کیسه ایلئال( است.)پروکتوکولکتومی( با حفظ اسفنکتر مقعدی و ایجاد مخزن با استفاده از بخش 
 

 : IPAAای پس از  درمان تغذیه 

به دلیل برداشتن   12Bکاهش ظرفیت جذب    .IPAA  :۱پس از جراحی    12Bشود. علت کمبود  تزریقی توصیه می   12Bمعموال  مکمل یاری با    IPAAپس از جراحی  

متصل شده منجر به کاهش   12Bتوانند به  هوازی می های بی های ایلئومی. همچنین باکتری رشد بیش از حد باکتری در بیماران دارای کیسه   . ۲ایلئوم دیستال  

  12Bدریافت ناکافی   . ۳قابل چذب شوند.  12Bغلظت  

 ت خوراکی، افزایش نیاز و از دست دادن خون باشد. تواند به دلیل فقر آهن در نتیجه اختالل جذب، کاهش دریاف همچنین می   IPAAخونی در بیماران  کم  •

 های غذایی را گزارش کنند.ممکن است حساسیت   IPAAبیماران   •

 شود.های کوچک غذایی توصیه می جهت جلوگیری از انسداد، محدود کردن فیبر نامحلول، جویدن کامل و مصرف مکرر وعده  •

 شود:ه شده در قبل توصیه می همان تدابیر اشار  IPAAجهت کاهش حجم و دفعات مدفوع در   •

 محدودیت غذاهای حاوی قند ساده، فروکتوز و سوربیتول   . ۳در صورت کمبود الکتاز، از الکتوز اجتناب شود.    . ۲کاهش کافئین   . ۱
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 GamKonkur.com جزوات:  است. تهیه  ن امؤلف و ناقض حقوق    رمجاز یغ یو قانون  یشرعاز نظر   ،هرگونه کپی یا واگذاری به غیر
 

 های کنکورتست گام کنکور  -گام به گام تغذیه 

 ( 90در سندرم دامپینگ: )ارشد ای  رژیم غذایی توصیه . ۱

 پرکربوهیدرات   - د( پرپروتئین   چربی کم   - ج( پرکربوهیدرات   کم چربی   - پروتئین ب( کم  متوسط چربی   - الف( پرپروتئین 

 ( 90است؟ )ارشد   مؤثر کدام مورد، برای درمان اسهال . ۲

 د( موز    بادام   ه ج( حریر    ب( بیسکویت    خونی پرتقال الف(  

 ( 92جز: )ارشد به   ؛ شود می توصیه    GERDهمه موارد در مبتالیان به  . ۳

 دار ب( اجتناب از خوردن غذاهای کافئین      پرچرب  های وعده الف( نخوردن  

 وزن درصورت ابتال به افزایش وزن د( کاهش       کافی ج( نخوردن فیبر  

 ( 92باشد؟ )ارشد   مؤثر پیلوری    در حذف هلیکوباکتر   تواند می کدام ماده  .  ۴

 د( نخود سبز     ج( کاهو    فرنگی  ب( هویج    الف( کلم بروکلی  

 ( 92. )ارشد شود می ................. در سندرم دامپینگ بهتر تحمل . ۵

 د( نشاسته    ج( دکستروز     ب( الکتوز    الف( سوکروز 

 ( 93دامپینگ است؟ )ارشد  سندرم جزو راهنمای پایه برای    یک کدام . ۶

 ب( کاهش مصرف فیبر محلول     الف( کاهش مصرف کربوهیدرات پیچیده 

 ش مصرف مایعات در طول وعده غذایی د( افزای      چربی رژیم غذایی ج( افزایش مقدار  

 ( 94بیماران مبتال به بیماری التهابی روده صحیح است؟ )ارشد   ای تغذیه کدام گزینه در مالحظات  . ۷

 12B ، 6Bب( عدم تجویز مکمل ویتامین       افزایش انرژی مورد نیاز بیماران  الف(  

 الکتوز حتی در موارد تحمل الکتوز د( حذف منابع    ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز   گرم به   1/ 5تا    1/ 3ج( توصیه پروتئین به میزان  

 ( 94؟ )ارشد شود می ماهه مبتال در اسهال حاد کدام رژیم توصیه    9- 20در کودک  . ۸

 Semisolidد(    Full liquidج(     Clear liquidب(     BRATالف(  

   ( 90حاوی چند درصد گلوکز است؟ )دکتری    ORSمحلول استاندارد  .  ۹

 2د(      5ج(      10ب(      20الف(  

 ( 90دارد؟ )دکتری    ها بیماری از   یک کدام فلفل در مقادیر اندک اثر محافظتی در برابر    (Capsicum)کاپسیکوم  . ۱۰

 د( کرون    ج( کولیت عصبی     ب( زخم معده   ی و مر  - فالکس معدی ی الف( ر 

 ( 90است؟ )دکتری    مؤثر   12B.............. در کمبود ویتامین .  ۱۱

 دیا یار ژ د(    ج( انگل اسکاریس    ب( بیفیدوباکترها   پیلوری    الف( هلیکوباکتر 

 ( 90؟ )دکتری  ندارد محدودیت   IBSبرای  یک  کدام .  ۱۲

 مایعات د(      ج( سبوس گندم     ب( الکل     الف( قهوه 

 ( 91؟ )دکتری  شود می زیر بیشتر توصیه    های مکمل از   یک کدام مصرف   Inflammatory Bowel Disease (IBD)در بیماران مبتال به  . ۱۳

 E ,Aد(     D ,Cج(     B12, B6ب(     A ,Dالف(  

 ( 91برای درمان زخم معده کاربرد دارد؟ )دکتری    یک کدام عصاره . 14

 د( زنجبیل     ع ج( نعنا    ب( سیب     الف( سیر  

 ( 91مورد ارزیابی قرار گیرد؟ )دکتری    12Bوضعیت ویتامین  بایست می در کدام بیماری  .  15

 پذیر د( بیماری روده تحریک    ج( بیماری کرون    ب( گاستریت آتروفیک     عشر الف( زخم اثنی 

  ( 91چند گرم در روز است؟ )دکتری    ،کند می چربی غذایی دریافت    100grنرمال چربی در مدفوع شخصی که حدود    (upper limit)حد باالیی  .  16

  20د( باالتر از     15ج(      7ب(      3الف(  

 ( 91جذب فروکتوز باید محدود یا حذف شود؟ )دکتری  مصرف کدام میوه در افراد دارای سوء .  17

 د( موز   ج( گیالس    ب( انبه     ف( هلو ال 

 ( 92آمیز است؟ )دکتری  گرم نیاسین در روز در کدام مورد مخاطره  2تا  1استفاده از دوز  .  18

 د( دیابت     ج( اسهال    ب( میگرن    الف( زخم معده 



 

 
 

 

 مراجعه فرمایید.  GamKonkur.comجهت کسب اطالعات بیشتر و قیمت دقیق محصوالت به سایت ما به نشانی  

 هاکالس 

 نام ساعت / صفحه تخفیف توضیحات / هدیه

بیوشیمی و فیزیولوژی + جزوه و سری گام به گام تغذیه، 

 مرحله آزمون آنالین( ۱۵ هدیه رایگان: ها + ) فیلم 

درصد یا  ۱۰

 قسط ۳

 –   ۱۵:۳۰/   پنجشنبه و جمعه 

۲۰:۰۰ 
 کالس گام برتر تغذیه

 درصد ۱۰ ها+ جزوه و فیلم 
 –   ۱۸:۳۰/   پنجشنبه و جمعه 

۲۰:۰۰ 
 کالس گام به گام تغذیه

 کالس گام به گام بیوشیمی ۱۸:۰۰  –   ۱۵:۳۰/    پنجشنبه  درصد ۱۰ ها+ جزوه و فیلم 

 کالس گام به گام فیزیولوژی ۱۸:۰۰  –   ۱۵:۳۰/   جمعه  درصد ۱۰ ها+ جزوه و فیلم 

 هافیلم 

سری گام به گام تغذیه، بیوشیمی و فیزیولوژی + جزوه + 

 مرحله آزمون آنالین( ۱۵ هدیه رایگان: ) 

درصد یا  ۱۰

 قسط ۳
 برتر تغذیهفیلم گام  ساعت ۳۲۰

 فیلم گام به گام تغذیه ساعت  ۱۴۰ درصد ۱۰ + جزوه

 فیلم گام به گام بیوشیمی ساعت ۹۵ درصد ۱۰ + جزوه

 فیلم گام به گام فیزیولوژی ساعت ۸۰ درصد ۱۰ + جزوه

 جزوات

 جزوه گام برتر تغذیه جلد  ۴ درصد ۱۰ سری گام به گام تغذیه، بیوشیمی و فیزیولوژی

 جزوه گام به گام تغذیه جلد  ۲ - کامل + تستدرسنامه  

 جزوه گام به گام بیوشیمی جلد  ۱ - درسنامه کامل + تست

 جزوه گام به گام فیزیولوژی جلد  ۱ - درسنامه کامل + تست

 بسته گام آخر تغذیه جلد  ۳ درصد ۱۰ سری گام آخر تغذیه، بیوشیمی و فیزیولوژی

 آخر تغذیهجزوه گام   تک جلد - خالصه درسنامه

 جزوه گام آخر بیوشیمی تک جلد - خالصه درسنامه

 جزوه گام آخر فیزیولوژی تک جلد - خالصه درسنامه

 آزمون

 ای های مرحله آزمون  مرحله ۱۵تا  ۱ درصد ۱۰ آزمون آنالین + کارنامه تکمیلی + پاسخنامه تشریحی

 مشاوره

 مشاوره  ماه  ۹و  ۶،  ۳ درصد  ۲۰تا  انگیزشیریزی شخصی + مشاوره مشاوره تلفنی + برنامه 


