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همانند سال هاي گذشته پاسخ تشریحی درس تغذیه در آزمون  موسسه علوم پزشکی نخبگان

کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را همراه با میزان مطابقت جزوه با سواالت مطرح شده منتشر 

درصد از  6/96بیش از نیز  94در آزمون سال همانگونه که در ادامه مالحظه می کنید، . کرده است

وزارت بهداشت به صورت کامال دقیق و واضح توسط جزوه تغذیه نخبگان پوشش سواالت آزمون 

خرسندیم که همانند گذشته و با اطمینان کامل به کلیه داوطلبین گرامی آزمون هاي . داده است

فاده از کارشناسی ارشد و دکتراي تغذیه اعالم کنیم که با مطالعه جزوات نخبگان دیگر نیاز به است

هیچ کتاب یا رفرنس دیگري نخواهید داشت و کلیه مطالب و نکات مهم مورد نیاز براي کسب 

از مزیت هاي دیگر این جزوه این است که . بهترین رتبه در آزمون براي شما گردآوري شده است

عالوه بر کامل بودن، از ذکر نکات اضافی و غیر مهم که باعث به هدر رفتن وقت داوطلبین و 

جزوات نخبگان هر ساله توسط . اهش تسلط بر مباحث کلیدي می گردد، خودداري نموده استک

در باالترین کیفیت  هموارهبهترین رتبه هاي آزمون دکتراي تخصصی رشته تغذیه آپدیت شده و 

جهت دریافت جزوات طالیی نخبگان می توانید با شماره  .ممکن به مخاطبین عزیز ارائه می شوند

پیامک ارسال  09372223756تماس حاصل فرمایید و یا به شماره  66902038و  66902061هاي 

همچنین جهت مشاهده نمونه جزوات و خرید اینترنتی می توانید به وبسایت نخبگان به . نمایید

  .مراجعه نمایید NOKHBEGAAN.COM: آدرس

د موفقیت کلیه داوطلبین ساعی و هدفمند به امی  

 نخبگان
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  )شماره گذاري سواالت مطابق با دفترچه ب می باشد(پاسخ تشریحی سواالت درس تغذیه

یک ناهنجاري اتوزومی مغلوب است که با اختالل در دفع مس صفراوي همراه  :بیماي ویلسون) ب -31

 .ها تجمع پیدا میکند هاي متعددي مثل کبد، مغز ، قرنیه و کلیه باشد و به همین دلیل مس در بافت می

. وجود بیماري را ثابت می کند kayser- Feischerسطح سرمی سرولوپالسمین و حلقه هاي سبز رنگ 

 4شماره جزوه  42صفحه (عوامل اتصال دهنده به مس، احتماالً مکمل روي داده می شود براي درمان

  ).نخبگان

  

  : میزان عوامل زیر در شیر مادر تحت تاثیر رژیم غذایی او قرار می گیرد) د-32

  ترکیب اسید هاي چرب شیر   -1

   ید                 -2

 سلنیوم  -3

  Bویتامین هاي گروه   -4

 Dویتامین  -5

  )نخبگان 2جزوه شماره  31صفحه (

سال اخیر از این نکته در آزمون ارشد و دکتراي تغذیه سوال  4این ششمین بار است که در : نکته جالب

  .مطرح شده است

 

) هم و غیر هم(درصد آهن   5 – 15در بزرگساالن داراي مقادیر طبیعی هموگلوبین جذب آهن ) د-33

در زنان با کمبود آهن بدون . رسددرصد نیز می 50ذب به در افرادي که کم خونی فقر آهن دارند ج. است

خونی یا از دست دادن خون که میزان در شرایط کم. درصد است 20 – 30کم خونی بازدهی جذب آهن 
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 166صفحه (شودیابد میزان جذب آهن توسط بدن نیز زیاد میهاي قرمز خون افزایش میساخت گلبول

به ) Hgb(یک پروتئین گلوبولین است که آهن را براي تولید هموگلوبین ترانسفرین). نخبگان 1جزوه شماره 

آزمون گیرنده ترانسفرین سرم براي بررسی وضعیت آهن انجام می شود که . مغز استخوان حمل می کند

توسط شرایط التهابی تحت تاثیر قرار نمی گیرد این گیرنده با هالوترانسفرین در هنگام برداشت آهن سلولی 

. و هنگامی که مقدار آهن سلولی کاهش یابد سنتز گیرنده ترانسفرین نیز افزایش می یابد. شودمیترکیب  

این آزمون براي تشخیص و تعیین علت کمبود آهن در شرایط التهابی، براي ارزیابی خونسازي در افرادي که 

رد استفاده قرار می تحت درمان با اریتروپوئتین هستند و براي ارزیابی وضعیت آهن در طول حاملگی مو

  ).نخبگان 2جزوه شماره  172صفحه (گیرد

  

سه گزینه اول جز داروهاي افزاینده اشتها هستند و سرترالین که یک داروي ضد افسردگی است در  )د-34

  ).نخبگان 2جزوه شماره  134جدول صفحه (کاهش اشتها نقش دارد

  

تخم . سخت پوستان غنی ترین منابع روي می باشندارگان ها و گوشت پستانداران، ماکیان، ماهی و ) ج-35

. مرغ و مخصوالت لبنی عاري از فیتات می باشند اما روي کمتري نسبت به ارگان هاي و گوشت ها دارند

. غالت و حبوبات حاوي مقدار متوسطی روي می باشند اما به دلیل فیتات باال زیست دسترسی پائینی دارند

  ).جزوه تغذیه مدرن نخبگان 109صفحه (روي ناچیزي دارند میوه ها و سبزي ها نیز مقدار

  

بار در  4تا  2باید به دقت پایش شود و در طی   GDMدر زنان مبتال به  میزان نیاز به کربوهیدرات) ب- 36

گرم کربوهیدرات در طول روز نیاز  175زنان به حداقل . روز در وعده هاي کوچک و سایز کوچک داده شود

کربوهیدرات در وعده ي صبحانه به اندازه ي سایر وعده ها تحمل نمی گردد، چون هورمون هاي رشد . دارند

گرم  10- 30براي جبران این امر، برنامه غذایی ممکن است . زیاد است و کورتیزول مقدارشان در صبخ

براي ارضاي گرسنگی می توان از غذاهاي پروتئینی استفاده کرد، زیرا . کربوهیدرات در صبحانه داشته باشند
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، GDMاگرچه در محدودیت کالري باید احتیاط کرد اما زنان چاق با . میزان قند خون را افزایش نمی دهند

می تواند قند خون را بدون باال رفتن ) کیلوکالري در روز دارند 1700-1800(درصد محدودیت 30از به نی

شود که سبب جلوگیري از بازگشت  کاهش وزن بدن پس از زایمان به این افراد توصیه می .کتون کاهش دهد

GDM  نخبگان تغذیه 4جزوه شماره  89صفحه (گردد می 2و کاهش احتمال ابتال به دیابت نوع(.  

  :مطرح و در جزوه نخبگان نیز آورده شده بود 92مشابه این سوال در آزمون دکتراي تغذیه سال 

  )92دکتري (کدام مورد درست است؟  GDMهاي مبتال به  در خانم

کربوهیدرات در وعده صبحانه به خوبی )گرم کربوهیدرات در روز احتیاج دارند          ب 175حداقل به )الف

  .شود میتحمل 

محدودیت انرژي در این افراد توصیه )د         شود مقدار کمتري پروتئین در وعده صبحانه توصیه می)ج

  .شود نمی

  /پاسخ گزینه الف

. اکسیدانی ریبوفالوین نقش کوآنزیمی براي گلوتاتیون ردوکتاز استیکی از عملکردهاي آنتی) ب-37

- هاي قرمز خون و فعالیت گلوتاتیونمحتوي ریبوفالوین گلبول گیري ریبوفالوین بر اساس دفع ادراري،اندازه

تواند به همانطور که در باال نیز ذکر شد ریبوفالوین می :نکته. شودهاي قرمز انجام میگلبول) GR(ردوکتاز 

اکسیدان عمل کند و در نتیجه توانایی کمک به محافظت از بدن در برابر سرطان و کنترل عنوان یک آنتی

گلوتاتیون ردوکتاز که به صورت .  هاي آزاد زیانبخش را داردضررکردن رادیکاللسترول از طریق بیساخت ک

GSR  یاGR سولفید  شود، آنزیمی است که گلوتاتیون دي هم شناخته می(GSSG)  را به فرم سولفیدریل

(GS) ب به این آنزیم براي فعالیت مناس. کند که یک آنتی اکسیدان مهم سلولی است احیا میNADPH  و

FAD نخبگان 1جزوه شماره  111صفحه (نیاز دارد(. 
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  :مطرح و در جزوه نخبگان نیز قید شده بود 90مشابه این سال در آزمون ارشد تغذیه 

گیري وضعیت کدام ویتامین به  ارزیابی فعالیت گلوتاتیون ردوکتاز اریتروسیتی براي اندازه: سوال

  )90ارشد تغذیه (رود؟ کار می

  پیریدوکسین - د     نیاسین –ج     ریبوفالوین –ب     تیامین –الف 

  /گزینه ب: پاسخ

  

ها مربوط به سیستم آندورفین "میل و عالقه زیاد به غذاهاي شیرین و پرچرب در افراد چاق احتماال) ج-38

  ).نخبگان 3جزوه شماره  10صفحه (است

  

فیزیولوژیکی بدن می شود اما کاهش وزن اگر چه با کاهش وزن در افراد چاق سبب بهبود وضعیت ) الف-39

  ).نخبگان 3جزوه شماره  7صفحه (الزم است تا سایز سلولهاي چربی کاهش پیدا کند% 5تا 

  

و ) CETPاحتماال از طریق افزایش فعالیت ( LDLمصرف اسیدهاي چرب ترانس موجب افزایش ) ب-40

  .)تغذیه مدرن نخبگانجزوه  44صفحه (در یک حالت وابسته به دوز می شود HDLکاهش 

  

از جدول زیر از کتاب تغذیه مدرن در یکی . پیاز منبع خوبی از فالنول هایی نظیر کورستین می باشد)د-41

جزوه تغذیه مدرن  268صفحه (دو سال اخیر آزمون ارشد و دکتراي تغذیه سواالت زیادي مطرح شده است

  ).نخبگان

  اثرات سالمتی/ مکان عملکرد   غلظت  )ترکیبات اصلی(طبقه
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  اثرات ضد سرطان    )آپی جنین، لوتئین(فالونها

    9/5  کرفس

    1- 6  فلفل

    1/1  اسفناج

  آنتی اکسیدان، اثرات ضد التهابی  3/0  چاي سبز

      )کورستین،میوسیتین،ایزورهافنین(فالونولها

    4/15- 7/38  پیاز

    9/22- 4/34  کلم، کلم پیچ

    1/20  کاکائو

    4/9  بروکلی

    9/3  اختهزغال 

    1/1  توت سیاه

    8/3  چاي

    9/4  اسفناج

    5/3  کرفس

    1/3-4/3  حبوبات

    6/2  کاهو

    9/0  گریپ فروت

    6/0  گوجه

هسپریدین، نارنیجین، (فالونولها

  )اریودیسیتول

  اثرات ضد التهابی  

  اثرات ضد سرطانی

  تداخالت دارویی

    8/49  لیمو

    4/18  آب لیمو

    9/43  پرتقال
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    5/54  فروتگریپ 

کاتچین، اپی کاتچین، (اول  3فالون 

  )گالوکاتچین، اپی گالوکاتچین

  آنتی اکسیدان  

    114  چاي سیاه

    133  چاي سبز

    4/13- 5/53  شکالت

    7/18  توت سیاه

    1/9  سیب

 LDLپیشگیري از اکسیداسیون     ها پروآنتوسیانیدین

فاکتور پیشگیري از عفونت ادراري 

  اثرات ضد دیابتی

    180  زغال اخته

    419  قره قاط

    70- 126  سیب

    67  هلو

    215-257  آلو

    788  اي ذرت خوشه

    457  لوبیا قرمز

    501  فندق

    494  درخت گردو

    237  پسته

    184  بادام

سیانیدین، دلنینیدین، (ها آنتوسیانین

  )پئونیدین، پتونیدینی، مالدینی

  اثرات ضد سرطانی  
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    415  زغال اخته

    317  سیاهتوت 

    148  قره قاط

    124  گیالس

    96  تمشک

    22  توت فرنگی

    20  آلو

    6  شلیل

    5  هلو

    1  سیب

  

-دهند که نیمی از آن مربوط به امگادرصد وزن خشک مغز جنین را اسیدهاي چرب تشکیل می 60 )ب-42

. است) AHAدکوزاهگزانوئیک اسید یا ( 3 -و نیمی دیگر مربوط به  امگا) ARAآراشیدونیک اسید یا ( 6

DHA  براي رشد، تکامل سیستم عصبی مرکزي و شبکیه چشم جنین ضروري است میزان نیاز بهDHA 

. باشند ماهیان چرب آبهاي سرد می DHAمنبع اصلی . گرم در روز است 3/1و در شیردهی  4/1در بارداري 

ماهی ساردین . کندمورد نیاز را تأمین می DHAوعده ماهی کم جیوه در هفته  3تا 2در بارداري مصرف 

منابع حیوانی کارایی بیشتري در تولید . باشدمی DHAیک ماهی بدون آلودگی، کم جیوه و سرشار از 

DHA  2جزوه شماره  18صفحه (دارند...) بذرکتان، مغز گردو و (در بدن نسبت به منابع گیاهی.(  

  

سیگار   پرفشاري خون،  داروها،  استرس و اضطراب،: شوندعواملی که سبب ترشح کم شیر می) فال-43

  ).2جزوه شماره  36جزوه (
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، اینولین، فروکتان هاي شبه اینولین و الیگوفروکتوز می ) FOS( شامل فروکتوالیگوساکاریدها ) د-44

اینولین . باشند، از پلی مرهاي فروکتوز تشکیل شده اند که اغلب به یک مولکول گلوکز اولیه متصل شده اند

- شامل گروه متفاوتی از پلیمرهاي فروکتوز است که به طور گسترده در گیاهان به عنوان کربوهیدرات ذخیره

گندم، پیاز، سیر، موز، کاسنی، گوجه فرنگی، جو، چاودار، : ها عبارتند از منابع عمده فروکتان. ارداي وجود د

  .)1جزوه شماره  60صفحه (دارچوبه، کنگر دارالسالمی 

 

  ): ماهگی 2 – 5سنین (عالیم بري بري شیر خوارگی ) ب-45

نارسایی  – 3  گریه زیاد با صدایی نازك و همراه با ناله  – 2  کاهش حجم ادرار  – 1   :شکل حاد

  قلبی 

رنگ  – 4   عضالت نرم و بدون کشش -3جیغ زدن   – 2  یبوست و استفراغ  – 1   :شکل مزمن

  .)1جزوه شماره  109صفحه (پریدگی و سیانوز

  

  

  :)نخبگان 4ره جزوه شما 43صفحه (از جدول زیر در سال هاي اخیر سواالت زیادي مطرح شده است) د- 46

  محتواي مس غذاهایی که به طور معمول مصرف می شوند

  محتوي مقادیر باالي مس  گروه هاي غذایی

  )از مصرف آنها در بیماري ویلسون اجتناب شود(

گوشت و جانشین 

  هاي گوشت

بره؛ خوك؛ قرقاول؛ بلدرچین؛ اردك؛ غاز؛ ماهی مرکب؛ قزل آال؛ همه گوشت هاي ارگان ها 

قلب، کلیه، مغز؛ همه انواع حلزون صدف دار شامل صدف خوراکی؛ گوش شامل کبد، 

ماهی؛ میگو؛ گوشت خرچنگ دریایی؛ گوشت صدف؛ خرچنگ؛ ژالتین گوشت؛ جانشین 

  هاي گوشتی پروتئین سویا؛ توفو؛ همه انواع آجیل و دانه ها

  آووکادو  چربی ها و روغن ها
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  شکالتی، کاکائویی، شیر سویا  شیر

هاي خشک شامل لوبیاي سویا، لوبیاي لیما، لوبیاي پخته، لوبیاي گربانزو، لوبیا چیتی؛ لوبیا  نشاسته

گیاهک گندم که هنگام آسیاب کردن جدا (wheat germنخود خشک؛ عدس؛ ارزن؛ جو؛ 

مس  mg2/0؛ نانها و غالت سبوس دار؛ غالتی که در هر سهم از آنها بیشتر از )میشود

؛ آرد سویا؛ تفاله ي سویا؛ سیب زمینی )چک شوند برچسبهاي مواد غذایی(وجود دارد

  )تازه(شیرین

  قارچ، کوکتل عصاره سبزي ها  سبزي ها

مصرف میوه هایی که در خانه خشک (شلیل، میوه هاي خشک مانند کشمش، خرما و آلو  میوه ها

  )شده اند مجاز است

  شکالت، کاکائو  شکر و شیرینی ها

  مخمرآبجو  متفرقه

  نوشیدنی هاي فوري صبحانه، آب معدنی، الکل  نوشیدنی ها

آنالیز اجزا : دو روش رایج جهت استخراج الگوهاي غذایی از اطالعات جمع آوري شده عبارتند از) ب-47

محققین نتیجه گیري کرده اند که نتایج بدست آمده از هر دو روش مشابه . اصلی و آنالیز خوشه اي

  ).کتاب تغذیه مدرن 1477صفحه (هستند

  

صفحه (در بهبود عملکرد سیستم ایمنی نقش دارند 3-فرموالهاي حاوي آرژنین و اسید چرب امگا)ج-48

  ).نخبگان 2جزوه شماره  198

  

در جدول زیر مقادیر ! البته منظور طراح سوال محترم، درشت مغذي ها بوده نه درست مغزي ها) ب-49

الزم به ذکر است که در سال هاي اخیر براي طرح سوال توجه زیادي به . ذکر شده است AMDRمربوط 



www.nokhbegaan.com  نخبگان آموزشی گروه  

 

١١ 
 

یادگیري آنها را به کلیه داوطلبین عزیز . مطالب مندرج در جداول کتاب هاي کراوس و مدرن شده است

  ).نخبگان 2جزوه شماره  102صفحه (توصیه می کنیم

  

رژیم کم سدیم باعث کاهش . نشانگرهاي برداشت استخوانی هستندتلوپپتیدهاي ادرار و پالسما از ) ب-50

  ).تغذیه نخبگان 3جزوه شماره  80صفحه (برداشت استخوانی و کاهش تلوپپتیدها می شود

  

مقداري از  EAR. متوسط نیاز به یک ماده مغذي در افراد سالم است ):EAR(برآورد نیاز متوسط )د-51

و نیاز نیمی دیگر را تامین نمی کند یک مادة مغذي است که نیاز تقریباً نیمی از افراد جامعه را تامین می

 100صفحه (باید براي ارزیابی کفایت مواد مغذي در جامعه استفاده شود و در فرد قابل استفاده نیست کند و

  ).نخبگان 2جزوه شماره 

  

به میزان زیادي افزایش نمی یابد مگر اینکه افزایش وزن  IBDاحتیاجات انرژي در بیماران مبتال به ) ج-52

براي حفظ . درصد افزایش یابد 50تواند تا  ضروري باشد اما نیاز به پروتئین به ویژه در طی مراحل بیماري می

جزوه  31صفحه (موردنیاز استوزن بدن پروتئین  kgگرم به ازاي  3/1-5/1تعادل مثبت نیتروژن میزان 

  ).تغذیه نخبگان 4شماره 

  

و فیبر بیشتر  Aنوجوانان گیاهخوار نسبت به همساالن همه چیز خوار خود دریافت آهن، ویتامین ) الف-53

رژیم هاي گیاهخواري باعث افزایش خطر بروز اختالالت خوردن در نوجوانان می . و کلسترول کمتري دارند

در حالیکه اختالالت خوردن در دختران بیشتر از پسران .(شود که این خطر در پسران بیشتر از دختران است



www.nokhbegaan.com  نخبگان آموزشی گروه  

 

١٢ 
 

، روي و آهن  Dو از نظر کلسیم، ویتامین هستند  B12فاقد منابع غنی ویتامین  veganرژیم هاي ). است

  ).نخبگان 2جزوه شماره  60صفحه (باشند فقیر می

  

یک بیماري اتوایمیون مزمن است که با تراوش لنفوسیتی غدد اگزوکرین ) SS(سندروم شوگران) الف-54

می شود ) یگزروفتالم(و چشم ) گزرستومی(به ویژه غدد بزاقی و اشکی که منجر به خشکی دهان ) برون ریز(

از جمله دریافت بیشتر مکمل کلسیم و دریافت  SSتغییر مصرف چندین ماده مغذي در  .مشخص می گردد

 B6کمبودهاي بیوشیمیایی ویتامین . دیده شده است W3، لینولئیک اسید و C ،PUFAپایین تر ویتامین 

مدیریت گزرستومی باید  .استنیز مشاهده شده است که با مکمل پیرودوکسین قابل اصالح ) پیرودوکسین(

شامل کاهش خطر پوسیدگی دندان، از جمله شستن مکرر دهان با آب، مسواك، مصرف فلورایدهاي موضعی، 

و مواد محافظتی که بطور طبیعی در آن ظهور می (بدلیل کاهش بزاق  .یا جویدین آدامس هاي بدون قند

 .دندان باید محدود شده یا از رژیم حذف شوند، غذاهاي حاوي قند جهت به حداقل رساندن پوسیدگی )یابد

بیشتر اصالحات شامل خیساندن یا بیشتر پختن . تمام غذاها باید مرطوب باشد و از دماي باال اجتناب شود

برخی غذاهاي خاص جهت نرم تر کردن آنها، ساطوري و تکه تکه کردن گوشت ها و میوه ها جهت کوچک 

شیرین کننده هاي . رکبات، غذاهاي تحریک کننده و ادویه اي می باشدکردن سایز آنها، و محدودیت مصرف م

بزاق مصنوعی یا محصوالتی . مصنوعی و آب نبات هاي ترش ممکن است به تحریک ترشح بزاق کمک کنند

احتمال . بنظر نمی رسد سوء تغذیه در این جمعیت شایع باشد. مانند گلیسیرین لیمویی توصیه می شوند

و فوالت وجود دارد که می توانند به  B6، ویتامین B12، ویتامین Cامین هایی نظیر ویتامین کمبود  آهن و ویت

  ).4جزوه شماره  217صفحه (راحتی با یک رژیم متعادل یا مکمل هاي ویتامینی مناسب تصحیح شوند
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  :)4جزوه شماره  249صفحه (باز هم یک سوال دیگر از جداول کتاب کراوس) الف-55

  درمان کمکی  MNT  بیوشیمیایی-اشکال بالینی  درگیرآنزیم   اختالل

MSUD 
  کمپلکس

  کتواسیدکربوکسیالز

 -تشنج، اسیدوز، میزان لوسین

 10والین پالسما -ایزولوسین

  برابر نرمال

  کم پروتئین: رژیم غذایی

بدون لوسین، : فرموال

  والین-ایزولوسین

  تیامین

MSUDمتناوب    

عالئم متناوب، میزان لوسین، 

 10و والین پالسما  ایزولوسین

  برابر نرمال

  کم پروتئین: رژیم غذایی

بدون لوسین، : فرموال

  والین-ایزولوسین

  

  سیستاتیوناز سنتاز  هوموسیستینیوري

پارگی شبکیه، بیماري قلبی و 

ترومبوآمبولی، عقب ماندگی 

خفیف تا متوسط ذهنی، 

ناهنجاري هاي استخوانی، پوست 

و موي بیرنگ، افزایش میتونین و 

  هموسیستئین

  کم پروتئین: رژیم غذایی

/ بدون میتونین : فرموال

- Lمکمل یاري شده با 

  سیستئین

، B12 ،B6بتائین، فوالت، 

اگر سطوح فوالت نرمال (

  )باشد

  اختالالت کربوهیدراتی

  گاالکتوزمی
  فسفات-1-گاالکتوز

  یوریدیل ترانسفر

استفراغ، هپاتومگالی، نارسائی در 

افتادگی رشد، کاتاراکت، عقب 

ذهنی، اغلب سیسیس زودرس، 

  افزایش گاالکتوز ادرار و خون

کم / رژیم عاري از الکتوز 

فرموالي پروتئین / الکتوز 

ایزولۀ سویا رژیم بدون 

  فروکتوز و سوکرز

  

  عدم تحمل ارثی

  فروکتوز

  فسفات-1-فروکتوز

  آلدوالز

استفراغ، هپاتومگالی، نارسائی در 

رشد، هیپوگلیسمی، نقص توبولی 

  کلیه پس از مصرف فروکتوز

افزایش فروکتوز ادرار و خون 

  پس از مصرف فروکتوز

رژیم بدون فروکتوز و 

  سوکرز
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  6و  1کمبود فروکتوز 

  دي فسفاتاز

  6و  1فروکتوز 

  دي فسفتاز

هپاتومگالی، هیپوگلیسمی، 

هیپوتونی، اسیدوز متابولیک پس 

از مصرف فروکتوز، بدون افزایش 

  فروکتوز ادرارو خون

رژیم بدون فروکتوز و 

  سوکرز
  

  بیماري ذخیره

  Iaگلیکوژن نوع 
  نشاسته خام، مکمل آهن    هیپوگلیسمی شدید، هپاتومگالی  فسفتاز-6-گلوکز

  اختالالت اکسیداسیون اسید چرب

  کمبود دهیدروژناز

  آسیل

  کوآنزیک آ دراز زنجیر

  - دهیدروژناز آسیل

CoA دراز زنجیر  
  استفراغ، لتارژي، هیپوگلیسمی

 LCFAsکم چرب با 

  کم، اجتناب از گرسنگی

  MCTروغن 

L- کارنیتین  

  -3کمبود دهیدروژناز 

  هیدروکسی آسیل

  کوآنزیم آ دراز زنجیر

  دهیدروژناز

  -هیدروکسی آسیل-3

CoA دراز زنجیر  

  استفراغ، لتارژي، هیپوگلیسمی
 LCFAsکم چرب با 

  کم، اجتناب از گرسنگی

  MCTروغن 

L- کارنیتین  

  دهیدروژنازکمبود 

  آسیل

  کوآنزیم آ متوسط

  زنجیر

  - دهیدرو ژناز آسیل

CoA دراز زنجیر  
  استفراغ، لتارژي، هیپوگلیسمی

 LCFAsکم چرب با 

  کمتر، اجتناب از گرسنگی
L- کارنیتین  

  کمبوددهیدروژناز آسیل

  کوآنزیم آ کوتاه زنجیر

  - دهیدرو ژناز آسیل

CoA کوتاه زنجیر  
  استفراغ، لتارژي، هیپوگلیسمی

 LCFAsکم چرب با 

  کم، اجتناب از گرسنگی
L- کارنیتین  

  کمبود دهیدروژناز

  آسیل

  کوآنزیم آ بسیار دراز

  زنجیر

  - دهیدرو ژناز آسیل

CoA بسیار دراز زنجیر  
  استفراغ، لتارژي، هیپوگلیسمی

 LCFAsکم چرب با 

  کم، اجتناب از گرسنگی

  MCTروغن 

L- کارنیتین  
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  ):نخبگان 1جزوه شماره  40صفحه ()  RQ(ضریب تنفسی ) ج-56

  1             کربو هیدرات 

    85/0        رژیم غذایی مخلوط 

  82/0          پروتئین 

  70/0            چربی 

  67/0                                            الکل         

  ≥65/0                                      محصوالت کتونی

  

سبب مسمومیت شده و عالئم آن ) ICF(افزایش حجم مایعات داخل سلولیافزایش دریافت آب و ) الف-57

این افزایش حجم سبب متورم شدن سلولهاي مغز، . شامل رقیق شدن اسموالریته مایعات بدن می شود

جزوه شماره  195صفحه (سردرد، تهوع، استفراغ، انقباض عضالت و تشنج همراه با تهدید به کرختی می شود

   ).نخبگان 1

  

محدود شود و در  2/4gr/dayو سدیم تا  6gr/dayشود که در افراد سالم مصرف نمک تا  توصیه می) ج-58

 gr/day 4معادل  تقریباشود که  محدود می 1/5gr/dayافراد مبتال به پر فشاري خون مصرف سدیم به 

  ).4جزوه شماره  135صفحه (نمک می باشد

  

سرطان کولون دومین سرطان شایع بعد از سرطان ریه در آمریکا : هاسرطان کولون و پولیپ) ب-59

این سرطان در . هاي ناشی از سرطان است باشد اما در سراسر دنیا این سرطان سومین عامل شایع مرگ می

،  IBDفاکتورهاي افزایش دهندة خطر سرطان شامل تاریخچۀ خانوادگی ،  .مردان بیشتر از زنان است

استفاده از آسپرین و عوامل ضد التهابی غیر استروئیدي و ورزش از ابتال به . باشد پولیپ و رژیم غذایی می
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عوامل رژیم غذایی افزایش دهندة سرطان شامل افزایش دریافت ، گوشت ، . کند سرطان کولون ممانعت می

، فوالت  Dفظت کننده شامل ویتامین عوامل محا .باشد چربی ، الکل ، چاقی و دریافت ناکافی ریز مغذیها می

جزوه شماره  35صفحه (باشد و رژیم پرفیبر می 3ها و سبزیجات ، اسید چرب امگا  ، کلسیم ، سلنیوم ، میوه

  ).نخبگان 4

به خصوص اگر همراه با میزان باالي ) میلی گرم یا بیشتر در روز 2000(دریافت باالي کلسیم ) ج - 60

سمی می شود، که می تواند سبب افزایش کلسیفیه شدن بافت هاي نرم به باشد سبب هیپرکل Dویتامین 

  ).نخبگان 1جزوه شماره  158صفحه (خصوص کلیه شود

  

کیلو کالري به ازاي هر کیلوگرم وزن  25با توجه به این نکته که یک مرد بزرگسال تقریبا نیاز به ) ب- 61

افزایش می  REEدرصد  13باشد،  37خود دارد، و نظر به اینکه با هر درجه سانتگراد که دماي بدن باالتر از 

البته . تقریبا معادل گزینه ب می باشدکیلوکالري انرژي بیشتر نیاز خواهد بود که  195یابد، در نتیجه به 

بهتر بود که در صورت سوال منظور از درجه تب قید می شد که با درجه بندي فارنهایت اشتباه گرفته 

  ).نخبگان 1جزوه شماره  36صفحه (نشود

  

مصرف مقادیر زیاد پروتئین و اسید آمینه ممکن است سبب دهیدراتاسیون، هیپرکلسیوري اضافه و ) ج- 62

مصرف اسید آمینه به تنهایی یا به صورت ترکیب مانند آرژنین با لیزین با جذب . رس در کبد و کلیه شوداست

هاي آمینو اسیدي بجاي غذا ممکن جایگزینی مکمل. هاي آمینه ضروري دیگر تداخل ایجاد می کنداسید

 69صفحه (اسین شوداست مانع جذب مواد مغذي موجود در غذاهاي پر پروتئین مانند آهن، تیامین و نی

  ). نخبگان 3جزوه شماره 

مشابه این سوال در آزمون هاي قبلی دکتراي تغذیه آمده بود که در جزوه نخبگان نیز در زیر نکته مربوطه 

  :قید شده بود
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در مورد پودرها یا قرصهاي مکمل پروتئین و اسیدهاي آمینه براي ورزشکاران کدام مورد : سوال

   )83تغذیه دکتري (صحیح تر است؟

  .به دلیل خطر دهیدراتاسیون ، هیپرکلسیوري و استرس بر کلیه وکبد توصیه نمی شود) الف

  . در کارایی ورزشکاران و تشکیل بافت عضالنی تاثیر مثبت دارد) ب

  . توصیه نمی شود گردد، به دلیل آنکه هزینه اضافی بر ورزشکاران تحمیل می) ج

  . شودبرد، توصیه نمیها و امالح را باال میبه دلیل آنکه نیاز به ویتامین) د

  /گزینه الف: پاسخ

  

جزوه  69صفحه (گوشت، لبنیات، پروتئین سویا، حبوبات، بادام زمینی و قارچ: منابع غذایی والین) ج- 63

  ). نخبگان 3شماره 

نکته مربوطه در مطرح شده و در  91جالب است که این سوال به صورت بسیار مشابه در آزمون ارشد سال 

  :جزوه نخبگان نیز درج شده بود

  )91دکتري تغذیه (بهترین منبع غذایی والین کدام است؟ : سوال

  لوبیا) نخود             د) بادام درختی                  ج) قارچ              ب) الف

  /پاسخ گزینه الف

  

  ).نخبگان 4جزوه شماره  106صفحه (یابددر سندروم لش نیان نیاز به اسیدفولیک افزایش می ) الف- 64

  

باید  از ) CHD(کند که پیشگیري از بیماري عروق کرونر  توصیه می)AHA(انجمن قلب آمریکا ) ج- 65

کالري روزانه ،کلسترول تا % 10بر طبق این نظر ،چربی اشباع تا . )سال 2از باالي ( دوران کودکی آغاز شود 

در بیمارانی که در گروه . کالري روزانه باید محدود گردد%  1میلی گرم در روز و اسید چرب ترانس تا  300
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 4جزوه شماره  116صفحه (برسد mg/dl70باید به زیر  LDLخطر باال قرار دارند، سطوح کلسترول 

  .)نخبگان

  

ردوکتاز سبب مایوتوکسیسیتی  COA - HMGهاي  بعد از درمان با مهار کننده Q10فقدان  )ج- 66

  .)نخبگان 1جزوه شماره  128صفحه (گردد می

  

کربوهیدرات از -L / m Eg 30 – 20سدیم -% CHO:7 – 5: محتویات نوشیدنی ورزشی استاندارد) د- 67

به علت اهمیت باالي . این سوال هم از یکی از جداول فصل تغذیه ورزشکاران مطرح شده بود. نوع پیچیده

تمامی جداول مهم کتب کراوس و مدرن به فارسی ترجمه شده و در جزوه جداول در طرح سوال آزمون، 

  ).نخبگان 3جزوه شماره  54صفحه (نخبگان قید شده است

  

. مان انواع حمالت در کودکانی که دارو موفق نبوده به کار می رودرژیم غذاي کتوژنیک اغلب براي در) ج- 68

ها بر نروترانسمیترها می باشد که به تغییر  اثر سودمند این نوع رژیم به خاطر اثر مهار کنندگی کتون بادي

رژیم کتوژنیک سبب کاهش اثرات جانبی صرع و کاهش حمالت صرع می  .ها می انجامد متابولیسم نرون

مطالعات اخیر نشان داده اند که کودکانی که از رژیم کتوژنیک استفاده می کردند دچار تاخیر اما . شود

به نظر می رسد که رژیم کتوژنیک در کنترل یک سوم از حمالت صرع غیرقابل کنترل نقش . رشدي شده اند

قند خون پایین، رژیم غذایی کتوژنیک داراي حداقل اثرات جانبی بوده و خطرات ناشی از این رژیم،  .دارد

در دراز مدت خطر ابتال به سنگ . ناراحتی معده در اوایل استفاده از مقادیر باالي چربی و یبوست می باشد

کلیه نادر است؛ افزایش کلسترول خون معموال موقتی است و با قطع رژیم غذایی از بین می رود و رشد 

براي شروع رژیم، .از سرم گرفته می شودکودك که گاهی اوقات در حین رژیم کند است، با سیر طبیعی 

کتوزیس با . ایجاد شود+ 4ساعت گرسنه می ماند تا کتونمی  72تا  24معموال فرد در بیمارستان به مدت  

اندازه گیري منظم بتاهیدروکسی بوتیرات سرم مانیتور می شود که جهت کنترل تشنج بایستی در محدوده 
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)mmoI/L 7 -4 (mg/L 60 -35 الزم به ذکر است که داروهاي ضد تشنج هنگام اجراي رژیم  .قرار گیرد

  .کتوژنیک متوقف نمی شوند

از سر گرفته می شود، به  1:4یا  1:3در روش سنتی، زمانی که کتوزیس ایجاد شد، کالري دریافتی به نسبت 

، 4:1در نسبت . گرم چربی وجود دارد 4یا  3گرم مجموع پروتئین و کربوهیدرات،  1این معنی که به ازاي هر 

دریافتی . درصد کیلوکالري دریافتی از چربی است 80رژیم غذایی به گونه اي محاسبه می شود که حداقل 

با توجه به صورت سوال ). روز/ کیلوگرم / گرم  1حدود (پروتئین براي تامین رشد مناسب محاسبه می شود 

 4جزوه شماره  231صفحه (رم پروتئین داردگ 18کیلوگرم می باشد، بنابراین روزانه نیاز به  18وزن کودك 

  ).نخبگان

  

 181صفحه (باشد HBVآن از پروتئین  %50است که باید  1/2gr/kgنیاز به پروتئین در این افراد ) ج- 69

  ).نخبگان 4جزوه شماره 

  :مشابه این سوال چندین بار در آزمون هاي قبلی وزارت بهداشت مطرح شده بود

بار در هفته همودیالیز می شوند چند گرم به ازاي  3مقدار پروتئین مورد نیاز بیماران کلیوي که 

  )92ارشد تغذیه (کیلوگرم وزن بدن است؟ 

  5/1) د                  2/1) ج                          1) ب                   8/0) الف

  /پاسخ گزینه ج

- نیاز روزانه به پروتئین در شخصی که سه بار در هفته همودیالیز میبازاء هر کیلوگرم وزن بدن، 

   )80ارشد تغذیه (شود چند گرم است؟ 

   5/1-2) د                 2/1-5/1) ج               1-2) ب/.                    5-1) الف

  / پاسخ گزینه ج
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ي هر کیلوگرم وزن بدن باید مصرف براي سه بار همودیالیز در هفته، روزانه چندگرم پروتئین بازا

   )81ارشد تغذیه (شود؟ 

  5/1-2) د                 1-2/1) ج                1-2) ب                   2-5/2) الف

  / پاسخ گزینه ج

  

جزوه  69جدول صفحه (توت فرنگی ، تمشک ، انار ، قره قاط و گردو: منابع غذایی اسید االجیک) ب-70

  ).نخبگان 2شماره 

  

جزوه  83صفحه (داروهاي دسته بی گوانید ها نظیر مت فورمین سبب افزایش وزن نمی شوند) الف-71

  ).نخبگان 4شماره 

  

افزایش تخریب گلبولهاي قرمز با کاهش  ):هیپوکرومیک و میکروسیتیک(آنمی ورزشی) ب-72

ورزشکارانی که . هموگلوبین، آهن سرم و فریتین می تواند در مراحل اولیه تمرینات سنگین رخ دهد

هموگلوبین کمتر از میزانی دارند که براي تحویل مطلوب اکسیژن الزم است از مصرف غذاهاي غنی از آهن 

رژیم آنها غنی از پروتئین است و از مصرف چاي و قهوه، آنتی سود می برند و باید اطمینان حاصل شود که 

هیچ ورزشکاري نباید مکمل آهن مصرف کند مگر . ها و تتراسیکلین اجتناب کنند  H2-blockerاسیدها و 

ورزشکاران زن، گیاهخواران، ورزشکاران استقامتی و ورزشکارانی که . اینکه کمبود آهن او تشخیص داده شود

مشابه این   .)نخبگان 4جزوه شماره  111صفحه (ستند در خطر آنمی کمبود آهن قرار دارنددر دوره رشد ه

  :مطرح و در جزوه نخبگان نیز در زیر پاراگراف مربوطه قید شده بود 87سوال در آزمون ارشد تغذیه 

   )87ارشد تغذیه (: بجزدهند رخ می) sports anemia(خونی ورزشی همه موارد زیر در کم

  یابدتین پالسما کاهش میمیزان فري) یابند     بهاي قرمز افزایش میگلبول اندازه) الف
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  .یابدحجم پالسما افزایش می) یابد                  دمیزان هموگلوبین کاهش می) ج

  / پاسخ گزینه الف

  

اضافی  سی سی مایعات 1000تا  750بیماران همودیالیزي عالوه بر حجم ادرارشان نیاز به ) ج-73

  . )جزوه تغذیه نخبگان 183جدول صفحه (دارند

  

ها در مرحله پس از ترجمه  بخش هاي اسید گلوتامیک پروتئین کربوکسیالسیون براي Kویتامین ) ج-74

ها با کلسیم پیوند می یابند در طی  این بخش. الزم است) GLA(و تشکیل بخش هاي کربوکسی گلوتامات 

به یک اپوکسید، اکسیده می شود که سپس توسط آنزیم اپوکسید ردوکتاز به  Kها ویتامین  این فر آیند

مانند کومارین، وارفارین، ( Kداروهاي بازدارنده ویتامین . شکل هیدروکینون خود تبدیل می شود

پروتئین هاي . عملکرد ضد انعقادي خود را اعمال می کنند Kاز طریق قطع زنجیره ویتامین ) دیکومارول

GLA سه پروتئین در بافتهاي کلسیفیه )مانند ترومبین(چهار عامل انعقادي در پالسما: د ازعبارتن ،

 106صفحه ()آتروکسین(و حداقل یک پروتئین در بافت اسکلروزي کلسیفیه شده ) استئو کلسین (شده

  ).تغذیه نخبگان 1جزوه 

  

البته با توجه به اینکه در سواالت و گزینه هاي آزمون امسال اشتباهات تایپی فراوانی به چشم می ) ج-75

 apo A VI .apo A IVبوده است نه  apo A IVخورد، احتماال منظور طراح محترم در این سوال 

به جریان خون،  بعد از ورود. همزمان با ترشح لنفاوي شیلومیکرون ها توسط روده سنتز و ترشح می شود

جزوه  13صفحه (شده و مصرف غذا را سرکوب می کند CNSوارد  A-IVبخش کوچکی از آپولیپوپروتئین 

  .)نخبگان 3شماره 
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گلوکو کورتیکویید ها سبب افزایش اشتها، افزایش قند خون و احتباس سدیم و آب در بدن می ) ب - 76

  ).نخبگانتغذیه  2جزوه شماره  145و  135جداول صفحات (شوند

  

 Dنمی توانند ویتامین  ESRDبهتر است فقط به شکل فعال تجویز شود ، زیرا بیماران  Dویتامین ) د-77

تغذیه  4جزوه شماره  186صفحه (که به طور معمول در غذا وجود دارد را به شکل فعال تبدیل کنند

  ).نخبگان

سبب افزایش جذب ) کلبایندین(با تحریک سنتز پروتئین هاي پیوند کننده کلسیم Dویتامین ) د-78

  ).نخبگان 1جزوه شماره  100صفحه (کلسیم می شود

  

ماهه در صورت استفاده از یک رژیم مایع یا نیمه جامد طی  9- 20نسبت قابل توجهی از کودکان ) د-79

درصد غذاي  60هال حاد هم روده قادر به حفظ حتی در اس. اسهال می توانند دریافت کافی را حفظ کنند

  .)تغذیه نخبگان 4جزوه شماره  22صفحه (خورده شده است

  

 B12کولشی سین، پارا آمینوسالیسیلیک اسید، سولفاالزین، تري متو پریم به جذب ویتامین ) الف-80

  ).نخبگان 2جزوه شماره  138صفحه (آسیب می رسانند

  

 729شکل صفحه (درصد در مرحله سوم کمبود آهن رخ می دهد 15کاهش اشباع ترانسفرین به زیر  )ج-81

  ).کتاب تغذیه کراوس
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شامل مقدار زیادي میوه ها و سبزیجات است، بجز پیاز و سیب زمینی که حاوي رژیم ضد التهابی ) الف-82

  ).نخبگان 4جزوه شماره  213صفحه (آلکالوئید سوالنین هستند

  :این سوال در یکی دو سال اخیر بسیار آمده است که در جزوه نخبگان نیز بخوبی به آنها اشاره شده بود مشابه

محتواي مقدار زیاد سبزي هاي مختلف است  (Anti-Inflammatory Diet)رژیم ضدالتهاب 

  )92ارشد تغذیه (: بجز

  فرنگیگوجه ) پیاز             د) خیار       ج) کاهو             ب) الف

  /پاسخ گزینه ج

  )92دکتري (؟ نداردکدام یک از مواد غذایی زیر خاصیت ضدالتهابی 

  گردو)سیب زمینی            د)زردچوبه              ج)تخمه کدو                   ب)الف

  /پاسخ گزینه ج

  

  : )نخبگانتغذیه  4جزوه شماره  170صفحه (شود غذاهایی که سبب دفع اگزاالت ادرار می) د-83

  ) بادام، گردو(ریواس                                       مغزها 

  اسفناج                                         چغندر 

  شکالت                                        چاي 

  توت فرنگی

  سبوس گندم 
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که البالي نکات این مبحث در جزوه نخبگان  مشابه این سوال نیز در آزمون کارشناسی ارشد بسیار آمده بود

  :نیز درج شده بود

  )93ارشد تغذیه (کدامیک از مواد غذایی اگزاالت کمتري دارد؟ 

  چاي) توت فرنگی            د) جعفري         ج) مغز بادام                    ب) الف

  /پاسخ گزینه ب

  

  ):نخبگان 3شماره  جزوه 89صفحه (تاثیر مواد مغذي بر دندان) الف- 84

  مواد مغذي موثر بر رشد دهانی

  اثر بر پوسیدگی  اثر بر بافت                    مواد مغذي

 تاخیر در جوانه زدن -1  کالري –سوء تغذیه پروتئین 

 کوچک ماندن اندازه دندان -2

 کاهش حاللیت میناي دندان -3

 اختالل در عملکرد غدد بزاقی -4

  

  دارد

 کاهش تکامل بافت اپی تلیال-A  1کمبود ویتامین 

 اختالل در روند شکل گیري دندان -2

 کاهش تمایز آدنوبالستها -3

 افزایش هیپوپالزي مینا -4

  کاهش غلظت میناي دندان -5

  دارد

 تخریب پالپ دندانی -C  1کمبود ویتامین 

 تحلیل رفتن آدنوبالستها -2

  ندارد
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  انحراف عاج از موقعیت عادي -3

 افزایش ثبات میناي دندان -1  فلوراید

 ممانعت از دمینرالیزاسیون -2

 تحریک معدنی شدن مجدد -3

 ایجاد لکه روي مینا -4

  ممانعت از رشد باکتریها -5

  دارد

 به تاخیر در جوانه زدن -1  کمبود ید

 تغییر الگوهاي رشد -2

بسته شدن نادرست دهان به طوري که  -3

  گیرنددندانهاي مقابل رو به روي هم قرار نمی

  ندارد

 رشد کند -1  آهن

  اختالل در عملکرد غدد بزاقی -2

  دارد

  :مشابه این تست در سواالت تالیفی آخر فصل سالمت دندان در جزوه نخبگان آمده است

  کمبود کدامیک از موارد زیر اثري بر پوسیدگی دندان ندارد؟

  آهن) د         Cویتامین ) ج    Aویتامین ) ب      پروتئین) الف

  

در . باشد می REEدرصد  120-140بدون آسیت، حدود  ESLDنیاز به انرژي در بیماران مبتال به ) ج-85

درصد  150-175صورت وجود آسیت ،عفونت و سوء جذب و یا ضرورت جبران تغذیه اي ،نیاز به انرژي به 

REE نخبگان 4جزوه شماره  45صفحه (رسد می.(  

مختلف آزمون هاي ارشد آمده بود و در جزوه نخبگان نیز همانند مشابه این سوال دو بار در سال هاي 

  :سواالت قبل مورد تاکید بوده است
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  )84ارشد تغذیه (است؟  REEبدون آسیت چند درصد  ESLDبه طور معمول نیاز انرژي بیماران 

  150-175) د    120-140) ج    90-95) ب    50کمتر از ) الف

  /پاسخ گزینه ج

بدون آسیت کدامیک از  ESLDن مبتال به مرحله نهایی بیماري کبدي انرژي موردنیاز بیمارا

  )89ارشد تغذیه ( موارد زیر است؟

  REEدرصد  150-175) ب      REEدرصد  120-140)الف

  REEمساوي ) د          REEدو برابر ) ج

  /پاسخ گزینه الف

  

در افراد . گرسنگی می شوداز معده ترشح شده، بر هیپوتاالموس اثر می کند وسبب تحریک  گرلین) د- 86

گرلین، که به آن هورمون گرسنگی نیز می . الغر باالترین سطح و در افراد چاق پایین ترین سطح را دارد

این هورمون در افرادي که رژیم می گیرند افزایش یافته و . گویند، زمان خالی بودن معده را به مغز می گوید

گرلین با اثر آدیپونکتین مقابله کرده و سبب کاهش  "تماالاح. بعد از عمل پاي پس معده کاهش می یابد

- رژیم غذایی سنتی سبب افزایش سطح گرلین می. شوداکسیداسیون چربی و کاهش متابولیسم می

  ).نخبگان 3جزوه شماره  15صفحه (شود

  )92دکتري  (کدام پپتید دستگاه گوارش سبب افزایش اشتهاء زیادي می شود؟

  گرلین)د                 GIP)سکرتین                ج)ب          گاسترین         )الف

  / پاسخ گزینه د

سرم شده و پراکسیداسیون لیپید و تولید  Eو  Aهاي کم چرب باعث میزان کم ویتامین  رژیم) الف-87

تغییر نوع چربی نسبت به حذف آن . شود کند و بنابراین باعث تشدید بیماري می ایکوزانوئیدها را تحریک می
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 4جزوه شماره  215صفحه (در کنترل آرتریت روماتوئید محبوبیت دارد 3اسیدهاي چرب امگا . مفیدتر است

  .)نخبگان

  

کاهد و شلی عضالت عروقی  فشار خون سیستولی و دیاستولی را می Eو  Cمصرف همزمان ویتامین ) د-88

  ).تغذیه نخبگان 4جزوه شماره  138صفحه (را به دنبال دارد

  

مقدار باالي فروکتوز با افزایش وزن، انباشت چربی شکمی، تشدید هیپرلیپیدمی یا مقاومت به ) الف-89

  ).جزوه تغذیه مدرن نخبگان 30صفحه (سیون و آسیب اکسیداتیو ارتباط داردانسولین، پروتئین فروکتوزیال

  

مصرف کربو هیدرات با نمایه گلیسمی باال سبب افزایش ذخایر گلیکوژن نسبت به کربوهیدرات با ) الف-90

گرم پروتئین مصرف شود سرعت  9تا  5گرم کربوهیدرات ،  100اگر با هر . شودنمایه گلیسمی پایین می

زیرا دریافت غذایی پروتئین سبب افزایش سنتز گلیلوژن می . یابدبازسازي گلیکوژن عضله افزایش می

 .)نخبگان 3جزوه شماره  58صفحه (شود


