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   هیتغذ

  . است ایدن ي مشغله نیبزرگتر غذا

  . کرد شرفتیپي ولوژیزیف وی میش علم شیدایپ از بعد 18 قرن اواخر در هیتغذ علم

  . است کننده مراجعه عضو نیمهمتر هیتغذ گروه یک با رابطه در – است ماریب از مراقبتی اساس بخش هیتغذ

   کند هیتغذ را بدن هرآنچه:  غذا

  ی معمولیی غذا میرژ                     

  . شودی م مصرف روزانه که است های دنیآشام ویی موادغذا ازي ریمقاد و انواع: یی غذا میرژ

  ی درمانیی غذا میرژ                      

  . رسدی م نوع 50 از شیب به مواد نیا. دارد وجود غذا در و است بدن ازیموردن کهیی ایمیش مواد: ي مغذ مواد

  . باشدی م دفع و ها سلول ي استفاده جذب، هضم، خوردن، شامل کهیی موادغذا از بدن استفاده ندیفرآ:  هیتغذ

  .نبودن ماریب فقط نه وی اجتماع وی روان ،یجسم کامل رفاه:  سالمت

  یی موادغذا از بدن استفاده با رابطه در سالمت تیوضع:  هیتغذ تیوضع

  ي مغذ مواد افتیدر در تعادل عدم اي یادیز کمبود، جهینت در سالمت، اختالل:  هیسوءتغذ

  )  A نیتامیو با تیمسموم(ي مغذ ي ماده چند یا یک یا وي کالر ادیز افتیدر: ي خوار شیب

  ي مغذ ي ماده چند یا یک یا وي کالری ناکاف افتید: ي خوار کم

  یی غذا میرژ نقص:  هیاول هیسوءتغذ

  یی موادغذا نیب تداخل یا هیتغذ سمیمتابول در اختالل:  هیثانو هیسوءتغذ

 جنس سن، شیافزا ،یخانوادگ سابقه آن از بعد است، نییشرا نصب:ی قلب حمله ) (Atherosclerosis یاصل علت
  . هستند خطر ي عمده عوامل از کلسترولي باال سطح و خوني پرفشار ،یتحرکی ب ات،یدخان استعمال مذکر،

  . است ریم و مرگ عامل نیدوم سرطان ،یقلبي هاي ماریب از بعد

NIDDM) :نیانسول به وابسته رهیغ) توسیمل ابتید  نوع ابتید   



 مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی فرهنگ گستر نخبگان 
 

 ٢ .بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد  موسسه فرهنگ گستر نخبگان استفاده از جزوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی
 

  . کندی م دیتشد راي ویکل وی عروق ،یقلبي هاي ماریب به ابتال خطر ابتید

osteoporosis  استخوانی پوک:  استئوپروز   

Food and A griculture Organization :(FAO)  :ي کشاورز و وبارخوار سازمان  

 نیا در. دهیگرد درج آن در مختلفی سني ها گروي برا شده هیتوصي مغذ مواد مقدار که استی جدول: RDAS جدول
  . است شده مشخص نیپروتئ وی معدن ي ماده 7 و نیتامیو 11 مقدار جدول

 مشخص را آهن کمبود صیتشخ نیهموگلوب و تیهماتوکر نییپای شگاهیآزماي ها اندازه وی خستگ وی دگیپر رنگ* 
  . کندی م

  . استی شگاهیآزما وی نیبالي ها روش – غذای ابیارز ،)یسنج تن(ي ومتریآنتر:  شاملي ا هیتغذی ابیارز* 

  . کرد مشخص را قد طول توانیم زانو یا پا طولي ریگ اندازه با* 

  .شودی مي ریگ اندازه مچ دور برحسب جسه اندازه* 

  . است بدنی چرب مقدار شاخص    BMIی بدن تودهي نما* 

 و Tsf سر سه ي هیناح در و استی چرب شکل بهي انرژ ریذخاي ریگ اندازهي براي ا لهیوسی پوست نیچي ریگ اندازه* 
  . شودی مي ریگ اندازه بریکال دستگاه با Ssf کتف ریز

  (MAC)    باشد یمي انرژ و نیپروتئ شاخص و بازو انهیم طیمح* 

   (MAMC).   است بدن نیپروتئ ي رهیذخ هینما بازو ي چهیماه دور* 

   زوتوپیا ي ماده یک قیتزر بای چرب بدون ي توده و آب زانیم نییتع روش: ي ساز قیرق روش* 

   آب ریز کردن وزن: ي تومتریدانس* 

  . شودی م استفادهی چرب مقداري ریگ زهانداي برا) اولتراساندي ها روش(  اشعه و MRI.CT از* 

  . است ریفق کیاسکورم دیاس نظر ازي سبز و وهیم بدون میرژ کی* 

 شیافزای تمیسی پل وی آب کم در و کاهش ) نیپروتئ –ي انرژ( ي هیسوءتغذ وي زیخونر –ی خون کم در نیهموگلوب* 
  .  ابدی یم

  .ابدی یم کاهشی کلوپن در و باال های لکوم و ها عفونت در دیمفي ها گلبول تعداد* 
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 تمام.  بدن وزن 04/0ی معدن مواد انواع. دهدی م لیتشک را بدن وزن  آب و بدن وزن 96 و N و *  
   گرم 30 از کمتر نیتامیو رهیذخ

 یا هموستاز داریپا وضع نیا هستند متوازن صورت به دهدی م رخ بدن در کهیی ندهایفرآ:  ایپو تعادل  هموستاز* 
  . دارد نام ایپو تعدل

   بدني ها سلول وي مغذ مواد مخاوط: ی کیمتابول مخزن* 

   نیپروتئ  نهیدآمیاس:  دهیچیپ مواد  ساده مواد: ی کیآنابول                 

  :  شودی م جادیا بدن در کهی راتییتغ تمام:  سمیمتابول* 

  يانرژ  بدن ریذخا ساده مواد  دهیچیموادپ: ی کیکاتابول                 

  

  . روندی م کار به بدن اعمال میتنظ و ها بافت حفظ و ساختي انرژ نیتامي براي مغذ مواد* 

  . شوندی م هآماد جذب جهت بیترک و اندازه نظر ازي مغذ مواد هضم، ندیفرآ در* 

  . کندی م عبوري مر ازي دود حرکات کمک به غذا* 

 سوکراز، ، مالتاز الکتاز، پانکراس رهیش کوچک ي روده در -  رنین از،یپل ، پروتئاز معده در – الزیآم میآنز دهان در *
  . دارد وجود پروتئاز الز،یآم ، روده ي رهیش ، دازیپپت

 صفرا نیهمچن و. است های چرب کردن دیفیامولس صفرا عمل کند،ی م منقبض را صفرا نیستوکنیس کوله هورمون* 
  . شودی مي دیاس موسیک شدنی خنث باعث

   هضم سهولت – هضم بودن کامل هضم، تیقابل* 

  . شوندی م جذب ژژنوم و دئودنوم ازي مغذ مواد شتریب* 

   اتمسفر و خون نیب و خون و ها سلول نیب گاز تبادل:  تنفس* 

  . ندیگو کاربرد را بدني ها تیفعالي برای سلول سطح دري مغذ مواد مصرفي ایپو ندیفرآ:   کاربرد* 

 نام رای جنسي ها سلول به کلسترول لیتبد و چربي دهایاس از غشا شدن ساخته توانی می کیآنابولي ندهایفرآ از* 
  . برد
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ي برا و عضالت و کبد در کوژنیگل شکل به مدت انیبي برا ها، سلول در (ATP) شکل به مدت کوتاهي براي انرژ* 
  .گرددی م رهیذخی چربي ها بافت دری چرب شکل به مدتی طوالن

  . کندی م رهیذخ خود در را A نیتامیو و آهن ن،یپروتئ شاملي مغذ مواد انواع کبد* 

   پوست – هیر – هیکل – روده ندارد، ازین آنها به بدن کهیی نها محصوالت گرید ای یسم ،یاضاف مواد حذف:  دفع* 

   بدن در پراکنده آب مقدار و نسبت:  عاتیما تعادل* 

  . دهندی م لیتشک را بدن آب  سلول داخل عاتیما و آب بدن وزن درصد 75 تا 45* 

  . دارد نامی کیمتابول آب ها، نیپروتئ ها،ی چرب ها، دراتیکربوه سمیمتابوب از شده دیتول آب* 

  .ی عروقی قلب – هیکل – زیر درون غدد –ی عصب ستمیس:  آب تعادل میتنظ در بدنی اصلي ها ستمیس* 

  . ندیگوی آب کم را) ونیدراسیده( آب دیشد تیمحروم. ندیگوی م آب شدن هیتخل را آب فیخف کمبود* 

ی م دیشدی آب کم باعث بدن آب 10 اتالف. افتدی م اتفاقی تشنگ باشد رفته دست از بدن آب درصد دو هرگاه* 
  . شود

   یسلول عیما ادیز شدن انباشته:  ادم* 

  . هستندی آب ها نیپروتئ مانند تیالکترول چند اما. هستندی رآبیغ باتیترک ها تیالکترول* 

 کنترل را بدني ها بخش نیب آب اسمز – باز و دیاس تعادل –ي ضروری معدن عناصر عنوان به : ها تیالکترول اعمال* 
  . کنندی م

  . باشندی م بدن فراواني ها تیالکترول کلر و میپتاس م،یسد* 

   خوني پالسمای اصل ونیآن کلر – خوني پالسمای اصل ونیکات میسد* 

  ی سلول داخلی اصل ونیآن فسفات –ی سلول داخل عیمای اصل ونیکات میپتاس* 

  . باشدی م باز و دیاس تعادل حفظ بدن هموستاز حفظ در بدني کوششها ازی کی* 

  :  تعادل حفظي برا عمده روش چهار* 

  ي ویکل دفع -4  ي ویر تنفس -3   کیدکربنیاس – کربناتی ب بافر يها محلول -2   تیحالل -1

  . است 8 نیباالتر در و 7 بماند زنده تواندی م فرد که PH نیتر نییپا* 
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  . شودی م ادیز تهیدیاس آن در کهی حالت:  دوزیاس* 

  . ابدی یم شیافزا تیایقل آن در هکی حالت:  آلکالوز *

      

  CO2 تجمع ی تنفس     دوزیاس

   دیاسی ناکاف سمیمتابول یا ادیز دیتول ی کیمتابول    

  

   خون در CO2 بودن نییپا: یتنفس     آلکالوز

   کربناتی ب گرفتن با دیاس دفع    

   دراتهایکربوه

  . دیآی م وجود هب اتانول دراتهایکربوه ریتخم از* 

  . شوندی مي ریگ اندازه گرم واحد با ها دراتیکربوه* 

 6/5 الکل تریلی لیم هر وي انرژي کالر لویک 7 الکل گرم هر. کندی م دیتولي انرژي کالر لویک 4 دراتیکربوه گرم هر* 
  . کندی م دیتولي انرژي کالر لویک

 مالتوز -الکتوز( دهایساکاري د) گاالکتوز روکتوز،ف ، گلوکز(  دهایمنوساکار شامل) قندها( سادهي ها کربوهبدرات* 
  . باشندی م) سوکروز –

  ) ییغذاي برهایف نشاسته،(  دهیچیپي ها درتیکربوه* 

  . شوندی م مشتق ها دراتیکربوه از تولیلیگز و تولیوربس* 

  . شوندی م دهینام) حجم( اغلب و شوندی نم هضم انسان گوارش ي لوله دریی غذاي برهایف* 

  . دارند وجود) بودني ا رشتهي جا بهی چسبندگ( آب در محلول و) یساختمان( رمحلولیغ صورت دو به برهایف* 

  . دارد رای نیریش زانیم نیکمتر نشاسته و. است کربوهبدرات نیتر نیریش نژوکتوز* 

  . است گلوکز از تر حل قابل و تر نیریش سوکوروز* 
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) 15( الکتوز            )  30( نیدکستر  ) 70( گلوکز  )    100( سوکوروز       ) 150 -175( کتوزفرو* 
  ) ستین نیریش( نشاسته  

 و بو باعث الکل و قندها. کنندی م فراهم رایی موادغذا بافت برهایف. دهندی م قوامیی موادغذا به نشاسته و قندها* 
  . دارند خود دری خشندگدری دراتیکربوهیی موادغذا و شوندی م طعم

  . است بدني گرما حفظي برا حرارت دیتول نیهمچن و استي انرژ نیتام ها دراتیکربوه ي عمده عمل* 

  . استي مرکزی عصب ستمیسي براي انرژ منع تنها گلوکز* 

  . شوندی م ها نیپروتئ حفظ موجب ها دراتیکربوه* 

  . بسازد رای راساسیغ نهیآم يدهایاس و شده اندب ازت توانندی م ها دراتیکربوه* 

  . استي ضرور های چرب کامل سمیمتابولي برا ها دراتیکربوه وجود* 

  . شودی م است چربي دهایاس سمیمتابول محصول که کتون تجمع باعث ها دراتیکربوه کمبود* 

  . باشندی می عصب بافت و استخوان غضروف، مثلی ساختمان باتیترک ازی بخش ها دراتیکربوه* 

 جذب و کنندی م سنتز را B گروه نیتامیو هاي باکتر نیا که شودی م روده دری خاصي هاي باکتر رشد باعث کتوزال* 
Caدهدی م شیافزا کوچک روده در را فسفر و .  

  . کنندی م جذب را آبهایی غذاي برهایف* 

  . است دهایمونوساکار به دهایساکاري د و دهیچیپي قندها لیتبد ها دراتیکربوه هضم از هدف* 

  . است ژژونوم دراتهایکربوه جذبی اصل محل* 

  . شوندی م جذب فعال انتقال قیطر از گاالکتوز و گلوکز و رفعالیغ انتشار قیطر از فروکتوز* 

  . شودی م جذب معده از ماًیمستق الکل* 

  )کبد لهیوس به( شوندی م لیتبد گلوکز به شده جذبي ها دراتیکربوه تمام* 

  .دارد نام زیکوژنولیگل  گلوکز به کوژنیگل لیتبدی کیکاتابول ندیفرآ* 

  . دارد نام کونئوژنریگل ندیفرآ نیا کند جادیا گلوکز های چرب سرولیوگل نهیآمي دهایاس از تواندی م کبد* 

  .شودی م سلول به گلوکز ورود باعث  شودی م خون گلوکز کاهش سبب نیانسول* 
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   .هستند تعادل در نیانسول عمل با دییرویت وي دیاستروئ - نینفریاپ – گلوکاگني ها هورمون* 

  . است تریلی دس در گرمی لیم 100 - 60 نیب ناشتا حالت در خون گلوکز غلظت* 

  .کنندی م دهیاکسي انرژ به را گلوکز که هستندیی ها میآنز ازیموردني ها نیتامیو نیبوفالویر و نیاسین – نیامیت* 

  . دارد نام کوژنریگل  کوژنیگل به گلوکز لیتبدی کیآنابول دنیفرآ* 

  . شودی م دفع هیکل توسط دارد وجود خون در کهي مواد آن در که استي ا نقطهي ویکل آستانه حد* 
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