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علل ایجاد تیواری دیاتت

هیضاى تاالی قٌذ خَى سٍی اعػاب هختلف تذى اص جولِ چطن،

اگش گلَکَهتش ًذاسیذ تا هػشف هختػشی ضشتت ٍ ضیشیٌی اص

تیواسی دیاتت یا دس اغطالح سٍصهشُ هشؼ قٌذ دس اثش عَاهل

کلیِ ،قلة ٍ عشٍق ٍ اعػاب آثاس ًاهطلَتی هی گزاسد ٍ عَاسؼ

عَاسؼ پذیذ آهذُ جلَگیشی کٌیذ.

گًَاگًَی تَجَد هی آیذ .تِ عثاست دیگش تٌْا یک عاهل تاعث

تیواسی دس اثش آى ایجاد هی ضَد .تٌاتشایي ًقص پضضک ٍ تیواس

ًحَُ هصزف غذا

ایجاد تیواسی دیاتت ًوی ضَد تلکِ چٌذ عاهل تِ کوک یکذیگش

دسآى است تا قٌذ خَى تیواس دس سطح طثیعی حفظ ضَد .ایي هْن

تحقیقات اًجام ضذُ ًطاى هی دّذ  00الی  01ساعت تعذ اص

هَجثات تَجَد آهذى تیواسی سا فشاّن هی کٌٌذ .اص جولِ عَاهل

تِ تشتیة هیسش هی ضَد کِ

آخشیي ٍعذُ غزایی کاّص هختػشی دس قٌذ خَى تَجَد هی

هی تَاى تِ  :چاقی  ،سطین غزایی ًاهٌاسة ،کن تحشکی ،عَاهل

تیوار :

آیذ حال تا تَجِ تِ ایٌکِ هاُ هثاسک سهضاى دس فػَل هختلف

هحیطی ٍ طًتیکی اضاسُ ًوَد.

اٍل :دس ٍعذُ ّای غزایی خَد ًِ تٌْا پشخَسی ًکٌذ تلکِ کن

سال ٍاقع هی ضَد ساعات سٍصُ داسی اص  00الی  01ساعت

چِ اتفاقاتی در تدى رخ هـی دّد کِ فـزد دیـاتتی

تخَسد ٍ دس عَؼ تعذاد دفعات غزایی خَد سا افضایص دّذ.

هتغییش است کِ کاّص صیادی دس قٌذخَى ًخَاّین داضت.

هی ضَد؟

دٍم :سطین غزایی هٌاسة داضتِ تاضذ یعٌی هَاد قٌذی ،چشتی ٍ

تٌاتشایي دس هاُ هثاسک سهضاى ًثایذ تغییشی دس سطین غزایی

ًطاستِ داس ،صیاد هػشف ًکٌذ .دس عَؼ دس هیضاى هػشف

خَد تذّیذ یعٌی ٌّگام افطاس ٍ سحشی ًثایذ پشخَسی کٌیذ ٍ یا

سثضیجات ًِ تٌْا هحذٍدیتی ًذاسد تلکِ هػشف صیاد آًْا هفیذ

اص غزاّای ضیشیي صیاد استفادُ کٌیذ.

است.

دس ٌّگام افطاس تا هػشف  0عذد خشها ّوشاُ تا چای ٍ یک

سَم :اص اضطشاب ٍ ّیجاى پشّیض کٌذ ٍ دس حذ هعوَل فعالیت ٍ

افطاس سادُ هطاتِ غثحاًِ اکتفا کشدُ ٍ یک تا دٍ ساعت تعذ،

تحشک داضتِ تاضذ.

ضام هختػشی هیل ًواییذ.

چْاسم :داسٍی خَد سا تِ هَقع ٍ تِ هیضاى تعییي ضذُ هػشف

ّش سٍصی کِ قػذ سٍصُ گشفتي داسیذ حتواً سحشی هیل کٌیذ ٍ

کٌذ.

چٌاًچِ ًتَاًستیذ سحشی هیل کٌیذ تْتش است آى سٍص سا سٍصُ

رتينول
تَجِ تِ ایٌکِ چِ هقذاس اص غزا سا هَاد قٌذی
غزا هی خَسیذ تا

رٍسُ داری افزاد دیاتتی کِ قزص هصزف هی کٌٌد

ًگیشیذ صیشا هوکي است تذٍى هػشف سحشی دچاس کاّص

تطکیل دادُ تاضذ تِ ّواى ًسثت قٌذ خًَتاى تاال هی سٍد .دس

اکٌَى کِ تا حذٍدی تا تیواسی آضٌایی پیذا کشدیذ تِ ساحتی هی

قٌذخَى ضذُ ٍ عَاسؼ آى تِ سشاغتاى تیایذ.

افشاد سالن تِ تٌاسة افضایص قٌذ خَى اًسَلیي اص لَصالوعذُ

تَاًیذ اص خَد هشاقثت کٌیذ ٍ چٌاًچِ دچاس عاسضِ خاغی ًیستٌذ

ًکتِ الصم دیگش ایٌکِ هایعات تذٍى قٌذ تِ اًذاصُ کافی دس

تشضح ٍ قٌذ خَى تِ هػشف سلَلْا هی سسذ ٍ قٌذ خَى سا دس

ٍ اص قشظ پاییي آٍسًذُ قٌذخَى استفادُ هی کٌیذ ٍ قٌذ خَى

ٌّگام افطاس ٍ سحش هیل کٌیذ.

سطح هٌاسثی تٌظین هی کٌذ .کِ دس افشاد تیواس تا افضایص

ًاضتای ضوا کوتش اص  061هی تاضذ ٍ اخیشاً دچاس افت قٌذ خَى

قٌذخَى اًسَلیي تِ اًذاصُ کافی تشضح ًوی ضَد ٍ یا تشضح ضذُ،

ًطذُ ایذ ٍ یا قٌذ خَى ضوا تیص اص ً 051یست  ،هی تَاًیذ سٍصُ

کیفیت خَتی ًذاسد ٍ یا تِ دلیل ٍجَد اضکال دس دیَاسُ سلَل ّا

تگیشیذ ٍلی تایذ تِ ًکات ریل تَجِ داضتِ تاضیذً .کتِ هْن:دس

اثشتخطی خَتی ًذاسد تٌاتش ایي تا ٍجَد ًیاص سلَل ّا تِ تغزیِ ٍ

طَل سٍصُ داسی تایذ هشاقة تاضیذ چٌاًچِ عالئن کاّص قٌذخَى

ٍجَد قٌذ دس خَى استفادُ اص قٌذ تشای سلَل ّا هیسش ًوی ضَد

هثل ضعف ،تی حالی ضذیذ ،عشق سشد فشاٍاى ٍ دس ًْایت کاّص

ٍ هیضاى آى دس قٌذ خَى تاال هی هاًذ .دس عیي حال فشد احساس

سطح َّضیاسی دس ضوا پذیذ آهذ ،اگش دستگاُ اًذاصُ گیشی

گشسٌگی هی کٌذ ٍ دچاس پشخَسی هی ضَد.

قٌذخَى ( گلَکَهتش) دس هٌضل داسیذ هی تَاًیذ قٌذ خَى خَد سا

تغزیِ سلَلْای تذى اص گلَکض ( قٌذ خَى ) هی تاضذ ،لزا غزاّای
گًَاگًَی کِ فشد هػشف هی کٌذ تایستی تِ گلَکض تثذیل ضًَذ
تا هَسد استفادُ سلَلْا قشاس گیشد کِ ایي کاس دس کثذ اًجام هی
ضَد.
ًکتِ دیگش ایٌکِ سلَلْای تذى ٌّگاهی هی تَاًٌذ اص ایي قٌذ
استفادُ کٌٌذ کِ اًسَلیي ( هادُ ای است کِ اص لَصالوعذُ تشضح
هی ضَد) تِ هیضاى کافی دس خَى ٍجَد داضتِ تاضذّ .ش گاُ کِ

اًذاصُ گیشی کٌیذ ٍ چٌاًچِ قٌذ خًَتاى کوتش اص  51تاضذ حتواً
افطاس کٌیذ.
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تصوین در سهاًی کِ قٌد خَى تاالست

رٍسُ داری تیواراًی کِ اًسَلیي هصزف هی کٌٌد.

اگش تعذ اص افطاس کشدى احساس کشدیذ قٌذخًَتاى تاال است

تیواساًیکِ اًسَلیي هػشف هی کٌٌذ خػَغاً آًْایی کِ هیضاى

دس غَست اهکاى قٌذ خًَتاى سا اًذاصُ گیشی کٌیذ ٍ دس

هػشف اًسَلیي تاالیی داسًذ تایذ اص سٍصُ داسی اجتٌاب کٌٌذ.

غَستی کِ تاالی  051تَد ،ضة تعذ  %01اص هیضاى کالشی

گشچِ عذُ ای کِ خَد اغشاس تِ سٍصُ داسی داضتِ اًذ ٍ سٍصُ

دسیافتی خَد کن کٌیذ تا اص آثاس سٍصُ داسی تْشُ تثشیذ.

گشفتِ اًذ تِ عاسضِ عوذُ ای هثتال ًطذُ اًذ .اها چٌاًچِ هیضاى

اگش دس ٌّگام سحش احساس کشدیذ قٌذ خًَتاى تاال است ،قٌذ

هػشف اًسَلیي ضوا صیاد ًیست ٍ اخیشاً ساتقِ کاّص قٌذ خَى دس

خًَتاى سا چک کٌیذ ،چٌاًچِ قٌذ خًَتاى تیص اص  011تاضذ ،

طَل سٍص ًذاضتِ ایذ تا احتیاط ٍ تَجِ تِ عالئن کاّص قٌذخَى هی

 %01غزای سحشی خَد سا کن کٌیذ ٍلی اگش تیص اص 151

تَاًیذ سٍصُ تگیشیذ.

تَد تَغیِ هی ضَد اغالً سٍصُ ًگیشیذ.

سهاى ّای هٌاسة آسهایص خَى

فعالیت ٍ ٍرسش در رٍسُ داری

صهاى هٌاسة آصهایص قٌذخَى ًاضتا قثل اص افطاس است چٌاًچِ

فعالیتْای تذًی ضوا تایذ دس حذ هعوَل سٍصاًِ اًجام ضَد ٍ

گلَکَهتش دس اختیاس داسدیذ قٌذ خَى قثل اص افطاس ،دٍ ساعت تعذ

استشاحت صیاد تِ ًفع ضوا ًیست ،تْتش است اص فعالیت ّای

اص افطاس ٍ پیص اص سحشی خَد سا اًذاصُ گیشی کٌیذ.

ضذیذ تذًی دس تعذاص ظْش پشّیض کٌیذ تا دچاس کاّص قٌذخَى

اثزات هثثت رٍسُ داری در دیاتتی ّا

ًطَیذ .دس سٍصُ داسی صهاى هٌاسة تشای ٍسصش ضة ٌّگام

اگش سطین غزایی خَد سا تِ خَتی سعایت کٌیذ تِ طَسی کِ 5

هی تاضذ ،غثح ّا ًیض  01الی  05دقیقِ ٍسصش سثک هٌاسة

کیلَگشم کاّص ٍصى دس طی هاُ سهضاى داضتِ تاضیذ کلستشٍل ٍ

است اها تعذ اص ظْش تا افطاس صهاى هٌاسثی تشای ٍسصش ًیست.

تشی گلیسشیذ ( چشتی) خًَتاى کاّص پیذا هی کٌذ ٍ چشتی هفیذ

چگًَگی هصزف دارٍ در رٍسُ داری

( )HDLتاال هی سٍد کِ تاعث جلَگیشی اص عَاسؼ قلثی عشٍقی

اگش تعذاد قشظ ّای هػشفی کن است ،تعذاد قشظ ّای

هی ضَد .فطاس خَى ًیض تا حذٍدی کاّص هی یاتذ.

غثح ٍ ظْش سا ّوضهاى ٌّگام افطاس ٍ قشظ هػشفی ضة سا

تیواساى دیاتتی کِ دچاس عَاسؼ دیاتت تش سٍی کلیِ ،قلة ،چطن ٍ

قثل اص سحشی هیل کٌیذ ٍ تِ ّیچ عٌَاى ًثایذ داسٍ سا قطع

 ...ضذُ اًذ تشای سٍصُ گشفتي تْتش است تا هتخػع هشتَطِ

کٌیذ .تشای کاّص هیضاى قشظ ّا دس سٍصُ داسی ًظشات

هطَست کٌٌذ.
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هتفاٍتی ٍجَد داسد ،اگش چٌیي قػذی داسیذ تایذ تحت ًظش
پضضک ٍ تا کٌتشل هٌظن قٌذ خَى اقذام کٌیذ .اگش چٌاًچِ
فشاهَش کشدیذ قشظ خَد سا هػشف کٌیذ دس غَستی کِ قٌذ
خًَتاى خیلی تاالست تْتش است آى سٍص سا سٍصُ ًگیشیذ.
اگز قصد دارید هصزف قزص ّایتاى را کاّص دّید تاید
تحت ًظز پشضک ٍ تا کٌتزل هٌظن قٌد خَى اقدام کٌید.

رٍسُ داری خَب ٍ ّوزاُ تا سالهتی تزایتاى آرسٍهٌدین.

التواس دعا
تهيه كننده :
هٌثع  :جضٍُ آهَصضی داًطگاُ علَم پضضکی ٍ خذهات
تْذاضتی دسهاًی تْشاى
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