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ارسیببی تغذیِای
اٛطغی ٞٗ ٝاز ٗٞضز ٛیبظ ً ٠ثطای ضقس  ٝثوبی اٛؿب٢ٛب ضطٝضی اؾت ،تٞؾظ ؿصا تبٗیٗ ٚیقٞز .ای ٚكهْ ثب ٗطٝضی ثرط
ذالن ٠چِِٛٞی ١ضٖ ،جصة ،اٛتوبّ  ٝزكغ ٗٞاز ٗـصی قطٝع ٗیقٞز .ای ٚكطایٜس جبٓت تٞج١ ،٠عاضاٗ ٙربز ٟؿرصایی
پیچیس ٟضا ثٞٗ ٠از ٗـصی ٜٗحهطثلطزی ً ٠آٗبز ٟؾٞذت  ٝؾبظ اؾت تجسیْ ٗیًٜس .زضقت ٗـصی٢ب (پطٝتئی ،ٚچطثی
ً ٝطث١ٞیسضات) زض تٓٞیس اٛطغی ثسٛ ٙوف زاضٛس  ٝؾطاٛجبٕ اٛطغی آظاز قرس ٟاظ آ٢ٛرب ثرطای ػٌ٘ٔرطز ػضرالت  ٝؾربیط
اضُب٢ٛب اؾتلبزٗ ٟیقٞزٗ .ؿیطی ًٞٗ ٠از ٗـصی عی ٗیًٜٜس تب ث ٠جعئی اظ ثس ٙتجسیْ قرس ٝ ٟزض ػٌ٘ٔرطز نرحی
آ٢ٛب ٗٞثط ثبقٜس ،ث ٠قست تحت ًٜتطّ كطایٜس١بی كیعیٞٓٞغیٌی  ٝثیٞقی٘یبیی ١ؿتٜس .كطایٜس١بی ٗتربثٓٞیٌی زض اثرط
آت٢بثبت حبز ٗ ٝعٗ ٚزچبض تـییط ٗیقٛٞس .قٜبذت ثیٗٞبضًط١بی آت٢بثی جعء ٗ٘٢ی اظ اضظیبثی تـصی٠ای اؾت.
ثطای ٗترههی ٚتـصی ،٠اضظیبثی تـصی٠ای ) (Nutrition assessmentآٝی ٚهسٕ زض ضٛٝس ٗطاهجت تـصی٠ای اؾرت.
ثطای اجطای یي عطح تـصیٞٗ ٠كن ،اضظیبثی ثبیس قبْٗ ػٜبنط ًٔیسی تبضیرچر ٠ثربٓیٜی یرب پعقرٌی ثی٘ربضٝ ،ضرؼیت
جبضی ،اٛساظُٟیطی١بی آٛتطٝپٗٞتطیيٗ ،ؼیبض١بی آظٗبیكِب١ی  ٝثیٞقی٘یبیی ،اعالػبت زاضٝیری ٢ٌٔ٘ٗ ٝربی ُیرب١ی
ثربعط تساذالت ؿصا  ٝزاض ٝ ٝتبضیرچً ٠بْٗ زضیبكت٢بی ضغی٘ی ثبقس .تحویوبت غٛتیٌی ثر ٠ؾرطػت زض حربّ ضٝقرٚ
ًطز ٙچِِٛٞی ٝاثؿتِی غ٢ٛب  ٝتـصی١ ٠ؿتٜسٞٛ .تطیػٗٞٛیي )ٗ ،(Nutrigenomicغبٓؼ ٠تبثیط ؿصا١ب ٞٗ ٝاز ٗـرصی
ثط ثیب ٙغ ٝ ٙثٜبثطایٛ ٚیبظ١بی تـصی٠ای اؾت .ثٜبثطای ٚكهْ١بی هؿ٘ت ا ّٝایً ٚتبة ثٗ ٠ؼطكی یي ضٝـ ؾربظٗبٙ
یبكت ٠ثطای ایجبز ٗ٢بضت٢بی الظٕ اضظیبثی تـصی٠ای زض ضٛٝس ٗطاهجت تـصی٠ای ٗیپطزاظز.
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فصل 1
هضم ،جذب ،انتقال و دفع مواد مغذی
یٌی اظ ٗالحظبت ٗ ٖ٢ثطای اضظیبثی ًبْٗ تـصی٠ای ،اؾتلبز ٟاظ ٗسّ ؾٗ ٠طحٔ٠ای "ٗهرطف١ ،ضرٖ  ٝث٢رطٟثرطزاضی"
اؾت .زض ایٗ ٚسّ ثطای قٜبؾبیی ت٘بٕ ظٗی١٠ٜبی ً٘جٞز یب كعٛٝی ٗرٞاز ٗـرصی زض ١رط ٗطحٔرٗ ٠الحظربتی نرٞضت
ٗیُیطز .اُط ث١ ٠ط زٓیٔی اظ هجیْ كیعیٌی ،قی٘یبیی یب ضكتبضی– ٗحیغی یٌی اظ ٗطاحرْ تـیییرط یبكرتٗ ،ترهرم
تـصی ٠ثبیس ٗساذٜٔٗ ٠بؾجی اٛجبٕ ز١سٗ .هطف  ٝجصة ٗٞاز ٗـصی ثبیس ث ٠ؾغ ٗغٔٞثی اظ ؾالٗت تـصیر٠ای ٜٗجرط
قٞز.
هسیز هعدی– رٍدُای )(Gastrointestinal tract
اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ٗؿیط ٗؼسٟای– ضٝزٟای ) (GITزض ضٛٝس ٗطاهجت تـصیر٠ای ضرطٝضی اؾرت .تكریهر٢بی تـصیر٠ای
ٗؼ٘ ّٞزض اضظیبثی ٗ GITیتٞاٛس قبْٗ ٗٞاضزی اظ هجیْ ػٌ٘ٔطز ُٞاضقی تـییط یبكت ،٠ػسٕ تؼربزّ زض زضیبكرت ٗرٞاز
ٗـصی ،ثٌبضُیطی تـییط یبكتٞٗ ٠از ٗـصی ،ثیٗٞبضًط١بی تـصی٠ای تـییط یبكت ،٠زضیبكت ٛبًبكی یب كعٛٝی زضیبكت ٗرٞاز
ٗـصی  ٝتساذالت ؿصا  ٝزاضٗ ٝی ثبقس .ؾبذتبض ٜٗ GITبؾت اؾت ثطای١ )1 :ضٖ زضقت ٗـرصی١ربی زضیربكتی )2
جصة ٗبیؼبت ،ضیعٗـصی١ب  ٝػٜبنط ٗؼسٛی  )3ایجبز ؾس كیعیٌی  ٝای٘ٞٓٞٛٞغًی زض ثطاثطپبتٞغ١ٙرب ٗ ٝرٞاز ذربضجی ٝ
ٛیع آٛتی غ١ٙبی ثبٓوٗ ٟٞهطف قس ٟث٘١ ٠طا ٟؿصا یب تكٌیْ قس ٟزض عٗ ّٞطاحْ اٛتوربّ ؿرصا زض  )4 ٝ GITایجربز
ؾیِٜبٓی َٜتٜظی٘ی  ٝثیٞقی٘یبیی زض ؾیؿتٖ ػهجی ً ٠اؿٔت قبْٗ ٗیٌطٝثیٞتبی ضٝزٟای اظ عطین ٗحٞض ضٝزٟای–
ٗـعی اؾت.
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 / 6درسٌبهِ طالیی ارسیببی تغذیِای

زؾتِبُٞ ٟاضـ اٛؿب ٙثطای ١ضٖ  ٝجصة ٗٞاز ٗـصی اظ ؿصا١بی ٗتٜٞع قبْٗ ُٞقتٓ ،جٜیبتٗ ،یٟٞجبت ،ؾجعیجبت،
زا١٠ٛبً ،طث١ٞیسضات١بی پیچیس ،ٟهٜس١ب ،چطثی١ب  ٝضٝؿ١ٚب ٜٗبؾت اؾت .ثؿت ٠ث ٠عجیؼت ٗٞاز ٗهطف قرس- 97 ،ٟ
 99زضنس ٗٞاز زضیبكتی جصة ٗیقٞزٜٗ .كب اؿٔت ٗٞاز جصة ٛكسُ ،ٟیب١ی اؾت .زض ٗوبیؿ ٠ثرب ٛكررٞاضًٜٜسُبٝ ٙ
حیٞاٛبت ثب ؾٌ ٕٞثؿیبض ثعضٍ ،اٛؿب ٙثغٞض هبثْ تٞج٢ی زض اؾترطاج اٛطغی اظ ػٔق ،ؾبه ،٠زا١٠ٛب  ٝؾبیط ٗٞاز كیجطی
زضقت ٛبًبضاٗس اؾت .اٛؿب ٙكبهس آٛعیٖ ١یسضٓٝیع ًٜٜس ٟپیٛٞس١بیی اؾت ً ٠زض ؾبذت٘ب ٙكیجط ٗ٢ٌٓٞٓٞربی هٜرسی ضا
ثٝ ٖ٢نْ ٗیًٜس .زض ١ط حبّ ؿصا١بی كیجطی ً ٝطث١ٞیسضات١بی ١ضٖ ٛكس ٟزض ً ٙٞٓٞاٛؿب ٙثٞؾیٔ ٠ثربًتطی١رب زض
زضجبت ٗرتٔلی تر٘یط ٗیقٛٞس .ای ٚكطایٜس ٗیتٞاٛس  5-19زضنس اظ اٛطغی ٗٞضز ٛیبظ اٛؿب ٙضا تبٗیًٜ ٚس.

شکل  :1-1زؾتِبُٞ ٟاضـ

زؾتِبُٞ ٟاضـ یٌی اظ ثعضُتطی ٚاػضبی ثس ٙاؾت ً ٠ثیكتطی ٚؾغ  ٝثیكتطی ٚؾٔ١ّٞبی ایٜ٘ری ضا زاضاؾرت ٝ
ٛیع اظ ٛظط ٗتبثٓٞیٌی جع ٝكؼبٓتطی ٚثبكت٢ب اؾت .زؾتِبُٞ ٟاضـ اٛؿب ٙحسٝز ٗ 9تط اؾت  ٝاظ ز١ب ٙتب ٗوؼس ُؿتطـ
یبكت ٝ ٠قبْٗ ؾبذتبض ز١بٛی– حٔویٗ ،طیٗ ،ؼسً ،ٟجسً ،یؿ ٠نلطا ،پبٌٛطاؼ  ٝضٝز ٟثعضٍ ًٞ ٝچي اؾت .پٞقرف
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فصلّ :1ضن ،جذة ،اًتقبل ٍ دفع هَاد هغذی 7 /
ای ٠ٓٞٓ ٚت ٞذبٓی ًٗٞٞؼ ٛبٗیسٗ ٟیقٞز  ٝآِٞیی قجی ٠ث ٠چیٝ ٚچطٝى  ٝض٘بئٖ اِٛكت ٗبٜٛسی ثٜبٕ ٝیٔری زاضز.
ٝیٔی اظ ضزیق ؾٔ١ّٞبی اپی تٔیبّ پٞقیس ٟقس ٟاؾت  ٝآ٢ٛب ٛیع اظ اقٌبّ اؾتٞا٠ٛای ضیعتطی ثٜبٕ ٗیٌطٝٝیٔی تكٌیْ
قسٟاٛس .ػ٘ط ؾٔ١ّٞبی پٞقبٜٛس ٟزؾتِبُٞ ٟاضـ  3-5ضٝظ اؾت  ٝپؽ اظ آ ٙزاذْ ٓ ٚٗٞضیعـ ًطز ٝ ٟج٢رت ٝضٝز
ثٗ ٠ربظٞٗ ٙاز ٗـصی ثس ،ٙثبظیبكت ٗیقٛٞس .ؾٔ١ّٞب حسٝز 2-3ضٝظ ػ٘ط ٗلیس زاضٛس  ٝپؽ اظ آ ٙاظ ًطیپت ث ٠یري
ؾ ٕٞاٛت٢بیی ٝیٔی ٗ٢بجطت ٗیًٜٜس.
ؾالٗت ثس ٙث ٠ؾالٗت  ٝػٌ٘ٔطز نحی زؾتِبُٞ ٟاضـ ثؿتِی زاضز .ظیطا ث ٠زٓیرْ ؾرطػت ثربال  ٝؿیطٗؼ٘ر ّٞثربظ
ُطزـ (ٛ ٝ )Turnoverیبظ١بی ٗتبثٓٞیٌی آ ،ٙثیف اظ ؾبیط ثبكت٢ب ثً٘ ٠جٞز ضیعٗـصی١رب ،ؾرٞء تـصیر ٠پرطٝتئی-ٚ
اٛطغی ،آؾیت١بی ٛبقی اظ ؾ٘ ،ٕٞزاض١ٝب ،ػٞاْٗ تحطیٌی ،آٓطغ١ٙبی ؿصایی  ٝیب ٝهلر ٠زض تربٗی ٚذر ٙٞآ ٙحؿربؼ
١ؿتٜسٛ .عزیي ث 45 ٠زضنس اظ ٛیبظ اٛطغی ؾٔ١ّٞبی ضٝزًٞ ٟچي  79 ٝزضنرس اظ ٛیربظ ؾرٔ١ّٞربی پٞقربٜٛس ٟضٝزٟ
ثعضٍ اظ ٗٞاز ػجٞضی ٓ ٚٗٞتبٗیٗ ٚیقٞز .ثؼس اظ چٜس ضٝظ اظ ُطؾِٜی ثب تـصیرٝ ٠ضیرسی ) (Parentralزض زؾرتِبٟ
ُٞاضـ آتطٝكی ضخ ٗیز١س (ًب١ف ؾغ جصثی ً ٝب١ف زض تطقحبت ،ػٌ٘ٔطز١بی ؾٜتعی ،جطیب ٙذ ٝ ٙٞظطكیت
جصة) .زضیبكت ٗجسز ؿصا حتی ً٘تط اظ ٗوساض ٗٞضز ٛیبظ ،ثبػث پطٓٝیلطاؾی ٙٞؾٔ١ّٞبی ُرٞاضـ قرس ٝ ٟزض ػرطو
چٜس ضٝظ ٗجسزا ث ٠كؼبٓیت ٛطٗبّ ذٞز ثطٗیُطزز .ثٛ ٠ظط ٗیضؾس ٗهطف ٗسا ٕٝؿصا ٛؿجت ثٗ ٠هطف ظیبز ثر ٠ػٔرت
ٝهلُ ٝ ٠طؾِٜی عٞالٛی ،ثبػث ػٌ٘ٔطز ث٢تط زؾتِبُٞ ٟاضـ ٗیقٞز .ثب ای ٚزاٛف اضجحیت تـصی ٠ضٝزٟای ث ٠تـصیر٠
ٝضیسی ِٜ١بٕ ٝجٞز ػٌ٘ٔطز ًبكی زؾتِبُٞ ٟاضـ تٞجیٗ ٠یقٞز.
هزٍری بز خالصِ فزایٌد ّضن ٍ جذة
زیس ،ٙثٞئیس ،ٙچكیس ٝ ٙحتی كٌط ًطز ٙث ٠ؿصا ثبػث تطقرحبت  ٝحطًرت زؾرتِبُ ٟرٞاضـ ٗریقرٞز .زض ز١رب،ٙ
جٞیس ٙثبػث ذطز قس ٙؿصا ث ٠هغؼبت ضیعتط قس ،ٟآ٢ٛب ضا ث ٠ثعام آٗیرت ٝ ٠آٗربز ٟثٔرغ ٗریًٜرسً٘ .ری اظ ٛكبؾرت٠
تٞؾظ آٗیالظ ثعاهی ١ضٖ ٗیقٞز ٓٝی ٗوساض آ ًٖ ٙاؾتٗ .طی ٗبیؼبت  ٝؿصای ٗٞجٞز زض حلط ٟز١ب ٙضا اظ حٔن ثر٠
ٗؼسٜٗ ٟتوْ ٗیًٜس .زض ٗؼس ٟؿصا ثب ٗبیؼبت اؾیسی  ٝآٛعیٖ١بی پطٝتئٓٞیتیي ٓ ٝیپٓٞیتیي ٗرٔٞط ٗیقرٞزٗ .ورساض
ً٘ی اظ ٓیپیس١ب ١ضٖ قس ٝ ٟپطٝتئی١ٚب تب حسی ث ٠ؾبذتبض١بی ًٞچٌتط ٗثْ پپتیس١بی ثعضٍ تجسیْ ٗیقٞزٝ .هتی
ً ٠ؿصا ث ٠هٞإ ٜٗبؾجی ضؾیسً ،ی٘ٞؼ ٛبٗیسٗ ٟیقٞز  ٝآٗبز ٟذطٝج اظ ٗؼسٝ ٝ ٟضٝز ث ٠ضٝزًٞ ٟچي ٗریقرٞز ًر٠
ثیكتطی ٚهؿ٘ت ١ضٖ زض آٛجب نٞضت ٗیُیطز.
زض  199ؾبٛتی٘تط ا ّٝضٝزًٞ ٟچي ؾیٔی اظ كؼبٓیت١ب ضخ ٗیز١س ًٞٗ ٠جت ١ضٖ  ٝجرصة ٗورساض ظیربزی اظ ٗرٞاز
ٗهطف قسٗ ٟیقٞز .زض ایٗ ٚحْ ،حضٞض ؿصا ثبػث تحطیي تطق آٛعیٖ١بی هسضتٜ٘س اظ پبٌٛطاؼ  ٝنرلطا اظ ًیؿر٠
نلطا ٗیقٞزٛ .كبؾت ٠ثً ٠طث١ٞیسضات ثب ٝظٌٓٞٓٞٗ ٙی ً٘تط  ٝپطٝتئی ٚث ٠پپتیرس١بی ثرب اٛرساظٗ ٟتٞؾرظ ًٞ ٝچري
تجسیْ ٗیقٞز .چطثی ؿصا  ٖ١اظ ُٔج١ ّٞبی هبثْ ضٝیت ثر ٠هغرطات ٗیٌطٝؾرٌٞپیي ترطی ُٔیؿرطیس١ب  ٝؾرپؽ ثر٠
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اؾیس١بی چطة ُٔٞٛٞٗ ٝیؿطیس١ب تجسیْ ٗیقٞز .آٛعیٖ١بی ؿكبی حبقیٗ ٠ؿٞاًی ضٝزًٞ ٟچيً ،طث١ٞیسضات٢ب ضا ث٠
ٗٞٛٞؾبًبضیس١ب  ٝپپتیس١ب ضا ث ٠آٗیٜٞاؾیس١ب ،زی  ٝتطی پپتیس تجسیْ ٗیًٜس .حجٖ ظیربزی اظ ٗبیؼربت ثرطای كطایٜرس
١ضٖ  ٝجصة اؾتلبزٗ ٟیقٞز .ػال ٟٝثط تطقحبت ثعام ٗ ٝؼس ،ٟتطقحبت پبٌٛطاؼً ،یؿ ٠نلطا  ٝضٝزًٞ ٟچري ،ضٝی
 ٖ١ضكت ٠ضٝظا ٠ٛحسٝز ٓ 7یتط ٗبیؼبت ٝاضز زؾتِبُٞ ٟاضـ ٗیًٜٜس ث ٠اضبكٓ 2 ٠یتط زیِط ً ٠تٞؾظ كطز زض ع ّٞضٝظ
ٗهطف ٗیقٞز .ت٘بٕ ایٗ ٚبیؼبت ث ٠جع ٗ 199یٔی ٓیتط آ ٙزض ٓ ٚٗٞجصة ٗیقٞز :حسٝز ٓ 7یتط زض ضٝزًٞ ٟچي ٝ
ٓ 2یتط زض ضٝز ٟثعضٍ.

شکل ٗ :1-2حْ١بی تطق ١ ،ضٖ  ٝجصة
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زض ازاٗ ٠ع ّٞثبهی٘بٛس ٟضٝزًٞ ٟچي ٠٘١ ،زضقت ٗـصی١بٞٗ ،از ٗؼسٛیٝ ،یتبٗی١ٚبٞٗ ،از ٗؼرسٛی ً٘یربة ( trace
ٗ ٝ )elementsبیؼبت هجْ اظ ضؾیس ٙث ًٙٞٓٞ ٠جصة ٗیقرٛٞس .زض ًٓٞر ٝ ٙٞضًتر ٕٞثیكرتط ٗبیؼربتی ًر ٠اظ ضٝزٟ
ًٞچي آٗسٟاٛس ،جصة ٗیقٛٞس ًٙٞٓٞ .آٌتطٓٝیت١ب ً٘ ٝی اظ ٗٞاز ٗـصی ثبهی٘بٛس ٟضا جصة ٗیًٜس .حطًرت ٗرٞاز
زضیبكتی  ٝتطقحبت زؾتِبُٞ ٟاضـ تٞؾظ ٞ١ضٗ١ٙٞب ،اػهبة  ٝػضالت ضٝزٟای ) ) Entericتٜظیٖ ٗیقٞز.
اؿٔت ٗٞاز ٗـصی ً ٠اظ زؾتِبُٞ ٟاضـ جصة ٗیقٛٞسٝ ،اضز ٝضیس ثبة )ٗ (Portal veinیقٛٞس تب ج٢رت شذیرط،ٟ
تجسیْ یب اٛتوبّ ثُ ٠طزـ ذرٝ ٙٞاضز ًجرس قرٛٞس .اٗرب ٗحهرٞالت ١ضر٘ی ٢ٛربیی چطثری اظ عطیرن جطیربٜٓ ٙلری
)ٝ (Lymphatic circulationاضز ذٗ ٙٞیقٛٞس.
ٗٞاز ٗـصی ً ٠ث ٠هؿ٘ت زیؿتبّ ضٝزًٞ ٟچي  ٝضٝز ٟثعضٍ ٗیطؾٜس ،ثٞیػ ٟكیجط ضغی٘ی ٛ ٝكبؾرت١٠ربی ٗورب ٕٝثر٠
١ضٖ ،ثٞؾیٔٗ ٠یٌطٝثیٞتبی ؾبً ٚزض ایٔئ ٝ ٕٞضٝز ٟثعضٍ تر٘یط ٗیقٛٞسٗ .حهٞالت تر٘یرطی اؾریس چرطة ١ربی
ًٞتب ٟظٛجیط )ُ ٝ (Short chain fatty acidsبظ ٗیثبقٜس SCFAs .ؾٞذت تطجیحی ؾٔ١ّٞربی ضٝز ٟاؾرت ٝ
آ٢ٛب ضا ث ٠ثبظؾبظی  ٝػٌ٘ٔطزث٢تط تحطیي ٗیًٜس  ٝثبػث اكعایف ػٌ٘ٔطز ایٜ٘ی  ٝتٜظیٖ ثیب ٙغٗ ٙیقٞز .ثطذری اظ
ًطث١ٞیسضات١ب ػٌ٘ٔطز پط ٟثیٞتیٌی ) (Prebioticزاضٛسً ٠ثبػث آوبی ضقس  ٝكؼبٓیت ٗیٌطٝة ١بی ٗلیرس ٗٞجرٞز
زض ٗیٌطٝثیٞتبی ضٝزٗ ٟیقٞز .ضٝز ٟثعضٍ یي ٗحْ شذیطٞٗ ٟهت ثطای ٗٞاز زكؼی اؾت  ٝهؿ٘ت اٛت٢ربیی ًٓٞر،ٙٞ
ضًتٗ ٝ ٕٞوؼس ًٜ ٖ١تطّ زكغ ضا ثط ػ٢س ٟزاضٛس.
تٌظین فعبلیت دستگبُ عصبی :هکبًیشمّبی عصبی ٍ َّرهًَی
حطًبت زؾتِبُٞ ٟاضـ قبْٗ اٛوجبضبتٗ ،رٔٞط قسٗ ٙحتٞیبت ٗجطا ،حطًت ٘١بٜ١رَ ػضرالت نربف  ٝكؼبٓیرت
ؾیؿتٖ ػهجی ضٝزٞ١ ٝ ٟضٗ١ٙٞبی اٛتطٝاٛسًٝطیٗ ٚیثبقس .ؾیتٖ ػهرجی ضٝز ٟؾطتبؾرط زؾرتِبُ ٟرٞاضـ یٌپبضچر٠
اؾت .ضؾپتٞض١بی ًٗٞٞؾی ،تطًیت ًی٘ٞؼ  ٝاتؿبع ٓ ٚٗٞضا قٜبؾبیی ٗریًٜرس ( ثؼٜرٞاٗ ٙثربّ احؿربؼ پرطی) ٝ
پیبٕ١بیی ج٢ت ٘١بِٜ١ی كطایٜس ١ضٖ ،تطق  ،جصة  ٝایٜ٘ی ٗیكطؾتس.
ٞٛضٝتطٛؿ٘یتط١ب ٞٛ ٝضٝپپتیس١بی ثب ٝظٌٓٞٓٞٗ ٙی ًٖ ،ثطای ػضالت پیبٕ اٛوجربو یرب قرٔی ٗریكطؾرتٜس  ٝتطقرحبت
ٗبیؼبت  ٝجطیب ٙذ ٙٞضا ًب١ف  ٝیب اكعایف ٗیزٜ١سٓٝ .ی ؾیِٜبٓ٢بی زضیبكتی اظ ؾیؿتٖ ػهرجی ٗطًرعی ٗیتٞاٛرس
ؾیؿتٖ ضٝز ٟضا ٓـًٜ ٞس  ٝػٌ٘ٔطز زؾتِبُٞ ٟاضـ ضا تحت تبثیط هطاض ز١س .ثطذی اظ ٞٛضٝتطٛؿر٘یتط١بی آظاز قرس ٟاظ
اٛت٢بی اػهبة ضٝز ٟزض جسٓ 1-2 ّٝیؿت قس ٟاؾت .زض اكطازی ثب ثی٘ربضی١ربی زؾرتِبُ ٟرٞاضـ ( ثؼٜرٞاٗ ٙثربّ:
ػلٛٞت ،ثی٘بضی٢بی آت٢بثی ضٝز ٝ ٟؾٜسض ٕٝضٝز ٟتحطیي پصیط) ٌٚ٘ٗ ،اؾت ؾیؿتٖ ػهجی ضٝز ٟثیف اظ حس تحطیي
قٞز  ٝزض ٛتیج ٠ثبػث تطقحبت ؿیط عجیؼی ،جطیب ٙذ ٝ ٙٞؾیؿتٖ ایٜ٘ی تـییط یبكت ٝ ٠اكعایف ٛلٞشپصیطی ٗیقٞز.
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اػهبة ات ٕٞٛٞاظ آیبف ؾ٘پبتیي(ً ٠زض اٗتساز ضٍ١بی ذٛٞی)  ٝآیربف پبضاؾر٘پبتیي (ًر ٠اظ اػهربة ِٓرٝ ٝ ٚاٍ
١ؿتٜس) ػهت ُیطی ٗیقٞز .زض ًْ اػهبة ؾ٘پبتیي ً ٠ثٞؾیٔ ٠تطؼِٛ ،طاٛی  ٝاؾتطؼ كؼبّ ٗیقٞز ،ت٘بیْ ثر٠
ًب١ف ؾطػت ػجٞض ٗٞاز ٗٞجٞز زض ضٝز ٟضا زاضز ً ٠ای ٚػْ٘ ضا ثٞؾیٔ٢ٗ ٠بض اػهبة ٗؿئ ّٞاٛوجبو ػضالت ٛ ٝیع ثب
ٗ٢بض تطقحبت اٛجبٕ ٗیز١س .اػهبة پبضاؾ٘پبتیي ٜٗبعن ٝیػٟای اظ زؾرتِبُ ٟرٞاضـ ضا ػهرت ضؾربٛی ًرطز ٝ ٟزض
اػ٘بّ ذبنی ٗكبضًت زاضٛس .ثؼٜٞاٗ ٙثبّ ،زیس ٙیب ثٞئیس ٙؿصا ،كؼبٓیت ػهت ٝاٍ ضا تحطیي ًطز ٝ ٟثرسٛجبّ آ ٙاظ
ؾٔ١ّٞبی جساضی )ٗ (Parietal cellsؼس ٟاؾیس تطق ٗیقٞز٘١ .چٜی ٚؾیؿتٖ ػهجی ضٝز ٟپیبٕ١بیی ضا زض هبٓت
زضز ،تٞ٢ع ،احؿبؼ پطی یب ذبٓی ثٞزٗ ٙؼس ٟاظ عطین ٗؿیط ٝاُری  ٝاػهربة ٛرربػی ثر ٠ؾیؿرتٖ ػهرجی ٗطًرعی
ٗیلطؾتس .آت٢بة ،اذتالالت تحطًی ضٝز ٝ ٟاٞٛاع ٗرتٔلی اظ آؾیت١بی ضٝزٗ ٟیتٞاٛس ای ٚازضاى ضا تكسیس ًٜس.
َّرهَىّبی دستگبُ گَارش
تٜظی٘بت زؾتِبُٞ ٟاضـ قبْٗ ٞ١ضٗ١ٙٞبی ٗرتٔلی اؾت ً ٠ثٞؾیٔ ٠ؾٔ١ّٞبی اٛتطٝآٛسًٝطی ٠ً ٚزض پٞقف اپری
تٔی ٕٞآ١ ٙؿتٜس ،تطق ٗیقٛٞس .ایٞ١ ٚضٗ١ٙٞب ٗیتٞاٜٛس ػٌ٘ٔطز ؾٔ١ّٞبیی ضا تٜظیٖ ًٜٜس ً ٠ذٞز اظ آ٢ٛرب تطقر
ٗیقٛٞس (اتًٞطی ٝ )ٚیب ؾٔ١ّٞبیی ضا ً ٠زض ٗجبٝضت آ٢ٛبؾت (پبضاًطی )ٚیب ؾٔ١ّٞبی زٝضزؾت ً ٠ثٞؾیٔ ٠اٛتوبّ اظ
عطین جطیب ٙذ( ٙٞاٛسًٝطی )ٚث ٠آ٢ٛب زؾتطؾی ٗییبثٜس .ثیف اظ ٞ١ 199ضٗ ٙٞپپتیرسی  ٝكبًتٞض١ربی ضقرس قرج٠
ٞ١ضٗٛٞی قٜبؾبیی قسٟاٛس .كؼبٓیت آ٢ٛب اؿٔت پیچیس ٟاؾت  ٝكطاتط اظ زؾتِبُٞ ٟاضـ ٗیثبقس .ثطذی اظ ٞ١ضٗر١ٙٞرب
(ثؼٜٞاٗ ٙثبّ ً ٠ٓٞؾیؿتًٞیٜی ٝ cholecystokinin [CCK] ٚذبٞٛاز ٟؾٗٞبتٞاؾرتبتی )ٚثؼٜرٞاٞٛ ٙضٝتطٛؿر٘یتط
ثی ٚاػهبة  ٖ١ػْ٘ ٗیًٜٜس.
زؾتِبُٞ ٟاضـ ثب تطق ثیف اظ  39ذبٞٛاز ٟاظ ٞ١ضٗ١ٙٞب ث ٠ثعضُتطی ٚاضُب ٙتٓٞیس ًٜٜسٞ١ ٟضٗر ٙٞزض ثرس ٙتجرسیْ
قس ٟاؾتٞ١ .ضٗ٢ٛٞبی زؾتِبُٞ ٟاضـ زض قطٝع  ٝپبیب ٙؿرصاذٞضز ٙپیبٗ٢ربی ُطؾرِٜی یرب ؾریطی ،ضیرتٖ حطًربت
زؾتِبُٞ ٟاضـ ،ظٗبٛجٜسی ترٔیٗ ٠ؼس ،ٟتٜظیٖ جطیب ٙذٛ ٝ ٙٞلٞشپصیطی ،آٗبزُی ؾیؿتٖ ایٜ٘ری  ٝتحطیري ضقرس
ؾٔ( ّٞؾٔ١ّٞبی زض ٙٝزؾتِبُٞ ٟاضـ  ٝذبضج اظ آ )ٙضا ٗربثطٗ ٟیًٜٜرسُ .رطٓیٞٛ ٚضٝپپتیرس ٗتطقرح ٠اظ ٗؼرسٝ ٟ
ٗٞتیٔیٞ١ ٚضٗٗ ٙٞتطقح ٠اظ زئٞز ٕٞٛپیبٕ ُطؾِٜی ضا ثٗ ٠ـع ٗربثطٗ ٟیًٜٜرس .ثؼرس اظ ٗهرطف ؿرصا ٞ١ضٗر١ٙٞربی
) ,PYY-36 ,cholecystokinin (CCK) ,Glucagon-like peptid-1(GLP-1اًؿریٜتٞٗٞزٓٝی ،ٚپٔری
پپتیس١بی پبٌٛطاؾی  ٝپٔی پپتیس ض١ب ًٜٜسُ ٟبؾتطی( ٚث٘جعی )ٚپیبٕ ١بیی ضا ج٢ت ًب١ف ُطؾِٜی  ٝاكعایف ؾیطی
ٗربثطٗ ٟیًٜٜس .ثطذی اظ ٞ١ضٗ١ٙٞبی زؾتِبُٞ ٟاضـ قبْٗ آ٢ٛبیی ً ٠تبثیط ؾریطی اػ٘ربّ ٗریًٜٜرس ،ت٘بیرْ ثر٠
ًب١ف ترٔیٗ ٠ؼسً ٝ ٟب١ف تطقحبت زاضٛس (ٗثرْ ؾٗٞبتٞاؾرتبتی .)ٚؾربیط ٞ١ضٗر١ٙٞربی زؾرتِبُ ٟرٞاضـ (ٗثرْ
ٗٞتیٔی )ٚحطًت ضا اكعایف ٗیزٜ١س.
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پٔی پپتیس قج ٠اٛؿٓٞیٝ ٚاثؿت ٠ثًُٞٔ ٠ع )ٞ١ (GLP-1) ٝ (GLPضٗ٢ٛٞبی ایٌٜطتیٛ ٚبٗیسٗ ٟیقرٞز .ظیرطا ؾرغ
ًُٔٞع ذ ٙٞضا ثٞؾیٔ ٠تؿ٢یْ تطق اٛؿٓٞیً ،ٜٚب١ف ؾطػت ترٔیٗ ٠ؼس ٝ ٟاكعایف ؾیطی ًب١ف ٗیز١س .چٜرسیٚ
ٞٛع اظ ایٞ١ ٚضٗ١ٙٞب  ٝیب آٛبٓ١ٍٞبی آ٢ٛب زض ًٜتطّ چبهی ،ثی٘بضی١بی آت٢بثی ضٝز ،ٟاؾ٢بّ ،زیبثتٛ ،بٜ١جبضی١ربی
زؾتِب ٟتٜلؽ  ٝؾبیط قطایظ اؾتلبزٗ ٟیقٛٞس.
جدٍل  .1-1خالصِای اس آًشینّبی ّضن ٍ جذة
تزشح ٍ هٌبع

سَبستزا

آًشین

عولکزد ٍ هحصَل

هحصَل ًْبیی

ًْبیی

جذة شدُ

ب شاق اس غ دد آٓلب -آٗیالظ

ٛكبؾرررررررت( ٠پٔررررررری ١یررررسضٓٝیع  ٝتٓٞیررررس ---

بشاقی در دّبى

ؾرربًبضیس١بی ثررب پیٛٞررس زًؿتطیٗ ٝ ٚبٓتٞظ
آٓلب)
---

ٓیپبظ ز١بٛی
١یررسضٓٝیع  ٝتٓٞیررس زی

تطی ُٔیؿطیس

ُٔیؿطیس  ٝاؾریس چرطة
آظاز
تزشحبت هعدی پپؿی( ٚكطٕ كؼبّ پپؿیٜٞغ ٙپطٝتئیٚ

١یسضٓٝیع پیٛٞس پپتیسی ---

دد ٍ ثرررب حضرررٞض ١یرررسضًٔٝطیي
اس غ
اؾیس)
هَکَس هعدُ

ثررطای تٓٞیررس پپتیررس ٝ
آٗی ٜٞاؾیس
---

تطی ُٔیؿطیس
١یررسضٓٝیع  ٝتٓٞیررس زی

ٓیپبظ ٗؼسی

ُٔیؿطیس  ٝاؾریس چرطة
آظاز
حبت ٓیپبظ

تزش
اگشٍک
س

نلطاٝی)

زیي اس

لَلّ

چطثی (زض حضرٞض ٘ٛري ١یررسضٓٝیع ثررطای تٓٞیررس اؾیس چرطة آظاز ثر٠
ُٗٔٞٛٞیؿررطیس  ٝاؾرریس ؾٔ١ّٞبی ًٗٞٞؾی
چطة آظاز

بی

ٗجرررسز ثررر ٠ترررطی

آسیٌی پبًکزاس
کِ در دئَدً َم

 ٝاؾتطیلیٌبؾررریٙٞ

ًٔؿتط ّٝاؾتطاظ

اؾررررتط١ّٝررررب (ٗثررررْ
ًٔؿتط)ّٝ

فعبل هیشَد

ُٔیؿطیس
١یررسضٓٝیع ثررطای تٓٞیررس
اؾررتط١بی ًٔؿررتطًٔ ٝ ّٝؿرررررتط ّٝثررررر٠
اؾیس چطة ٝ ٝاضز ًطز ٙؾٔ١ ّٞبی ًٗٞٞؾی،
آ٢ٛب ثٗ ٠یؿْ

آٓلب آٗیالظ

اٛتورررررربّ ثرررررر٠
قیٔٗٞیٌطٙٝ
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ٛكبؾت ٝ ٠زًؿتطیٚ
١یررسضٓٝیع ثررطای تٓٞیررس
تطیپؿررری( ٚتطیپؿررریٜٞغٙ
كؼبّ)

زًؿتطیٗ ٝ ٚبٓتٞظ

---

پطٝتئی ٝ ٚپپتیس
١یسضٓٝیع پیٛٞس پپتیسی
زاذٔی ثطای تٓٞیرس پٔری ---
پپتیس

ًی٘ٞتطیپؿی(ٚتطیپؿرریٜٞغ ٙپطٝتئی ٝ ٚپپتیس
كؼبّ)

١یسضٓٝیع پیٛٞس پپتیسی ---
زاذٔی ثطای تٓٞیرس پٔری
پپتیس

ًطثًٞؿرررررری پپتیررررررساظ پٔی پپتیس١ب
(پطًٝطثًٞؿی پپتیساظ كؼبّ)

١یرررسضٓٝیع پیٛٞرررس١بی آٗی ٜٞاؾیس١ب
پپتیسی اٛت٢بیی (اٛت٢بی
ضیجًٔٞٛٞئرررربظ  ٝزئًٞؿرررری ضیجًٔٞٛٞئیرررري اؾرررریس ًطثًٞؿرررریْ) ثررررطای
ضیجًٔٞٛٞئبظ

) ٝ (RNAزئًٞؿررررری تكٌیْ آٗی ٜٞاؾیس١ب
ضیجًٔٞٛٞئیرررري اؾرررریس
)(DNA

ًٗٔٞٛٞٛٞئٞتیس
١یررسضٓٝیع ثررطای تٓٞیررس
ًٗٔٞٛٞٛٞئٞتیس

االؾتبظ

پرررررطٝتئی ٚكیجرررررطٝظ
(االؾتی)ٚ

--١یررسضٓٝیع ثررطای تٓٞیررس
پپتیس  ٝآٗیٜٞاؾیس

آًشینّ بی رٍدُ اٛتطًٝیٜبظ

تطیپؿیٜٞغٙ

تطیپؿی ٚكؼبّ

پپتیس

کَچک (هستقز
در غش
حبش
هسَاکی)

زی پپتیررس  ٝتررطی

بی آٗیٜٞپپتیررساظ  ٝزی پپتیررساظ پٔی پپتیس
یِ (٘١چٜررری ٚزض ؾررریتٞظّٝ
اٛتطٝؾیت ١ب ٗؿتوطٛس)

جساًطز ٙآٗیٜٞاؾریس١ب
اظ اٛت٢ررررربی آٗیٜررررری آٗیٜٞاؾیس
پطٝتئی ٚیب پپتیس١ب

ؾبًبضٝظ
ؾًٞطاظ

١یسضٓٝیع ثرطای تكرٌیْ ًُٔٞع  ٝكطًٝتٞظ
ًُٔٞع  ٝكطًٝتٞظ
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زًؿتطی( ٚایعٗٝبٓتبظ)
١یسضٓٝیع ثرطای تكرٌیْ ًُٔٞع

آٓلب زًؿتطی( ٚایعٗٝبٓتبظ)
ٗبٓتٞظ

ًُٔٞع
ًُٔٞع

ٗبٓتبظ
الًتٞظ
الًتبظ

١یسضٓٝیع ثرطای تكرٌیْ
ًُٔٞع

ًٔٞٛئیي اؾیس
ًٔٞٛئٞتیساظ

١یسضٓٝیع ثرطای تكرٌیْ
ًُٔٞع ُ ٝبالًتٞظ

ًٔٞٛئٞظیس
ًٔٞٛئٞظیساظ  ٝكؿلطیالظ

ًُٔٞع ُ ٝبالًتٞظ

ًٔٞٛئٞتیس

١یسضٓٝیع ثرطای تكرٌیْ
ًٔٞٛئٞتیس  ٝكؿلبت

ثبظ١ررربی پرررٞضیٝ ٚ
پیطی٘یسیٚ

١یسضٓٝیع ثرطای تكرٌیْ
پرررٞضی ،ٚپیطی٘یرررسیٝ ٚ
پٜتٞظ كؿلبت

ثطذی اظ اػ٘بّ ایٞ١ ٚضٗ١ٙٞب ً ٠ضقس ؾٔ١ّٞبی زؾتِبُٞ ٟاضـ ،زئًٞؿی ضیجًٔٞٛٞئیي اؾیس ) DNAؾرٜتتبظ(،
آت٢بة ،پطٓٝیلطاؾی ،ٙٞتطق  ،حطًت ٗ ٝتبثٓٞیؿٖ ضا تحت تبثیط هطاض ٗیز١س ،ثغٞض ًبْٗ قٜبذتٛ ٠كسٟاٛس .زاٛف زض
ٗٞضز اػ٘بّ انٔی ٞ١ضٗ١ٙٞب ٝهتی ٗٗ ٖ٢یقٞز ً ٠زض اثط اػ٘بّ جطاحی ٗحْ تطق آ٢ٛب زچبض اذتالّ یب حصف قسٟ
اؾت یب ظٗبٛیٌٞ١ ٠ضٗ١ٙٞب یب آٛبٓ١ٍٞبی آ٢ٛب ثطای ؾطًٞة یب اكعایف ثطذی اظ جٜج١٠بی زؾرتِبُ ٟرٞاضـ اؾرتلبزٟ
ٗیقٞزٗ (GLP-2) Gucagon- like peptide-2 .ثبٓی اؾت ً ٠اظ هؿر٘ت زیؿرتبّ زؾرتِبُ ٟرٞاضـ تطقر
ٗیقٞز  ٝؾغ ضٝز ٟضا اكعایف زاز ٝ ٟظطكیت كطایٜس ٗٞاز ٗـصی ضا اكعایف ٗریز١رس .آٛربُٓٞی اظ  GLP-2ثٜربٕ
 ٠ً Teduglutideاذیطا ثطای زضٗب ٙثی٘بضا ٙؾٜسض ٕٝضٝزًٞ ٟتبً ،ٟؿبٛیٌ ٠ثطای زضیبكت ٛیبظ ٗٞاز ٗـصی ٗ ٝبیؼبت
ضٝظا ٠ٛذٞز ث ٠تـصی ٠پبضاٛتطاّ ٛیبظ زاضٛس ،زض زؾتطؼ هطاض ُطكت ٠اؾرتٞ١ .ضٗر١ٙٞربی ًٔیرسی زؾرتِبُ ٟرٞاضـ زض
جس 1-3 ّٝذالن ٠قس ٟاؾت.
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جدٍل .1-2هثبل ّبیی اس ًَرٍتزًسویتزّب ٍ عولکزدّبی آًْب
ًَرٍتزًسویتز

فعبلیت اصلی

هحل تزشح

GABA

ؾیؿتٖ ػهجی ٗطًعی

ًَراپی ًفزیي

ؾیؿررتٖ ػهررجی ٗطًررعی ،عٜرربة ٛررربػیً ،ب١ف حطًت ،اكعایف اٛوجبو اؾلِٜتط١ب٢ٗ ،بض تطق

قْ ًطز ٙاؾلِٜتط تحتبٛی ٗطی

اػهبة ؾ٘پبتیي
استیل کَلیي

ؾیؿرتٖ ػهرجی ٗطًرعی ،ؾیؿرتٖ اتٛٞرر ٝ ٕٞاكعایف حطًت ،قْ ًطز ٙاؾلِٜتط١ب  ٝتحطیي تطق
ؾبیط ثبكت ١ب

ًَرٍتٌسیي

زؾتِبُٞ ٟاضـ ،ؾیؿتٖ ػهجی ٗطًعی

ٗ٢بض ترٔیٗ ٠ؼس ٝ ٟتطق اؾیس

سزٍتًَیي )(5-HT

زؾتِبُٞ ٟاضـ ،عٜبة ٛربػی

تؿ٢یْ تطق  ٝحطًبت پطیؿتبٓیي (حطًبت زٝزی)

ًیتزیک اکسبید

ؾیؿتٖ ػهجی ٗطًعی ،عٜبة ٛربػی

تٜظیٖ جطیب ٙذ ،ٙٞحلر تٛٞیؿریت ٠ػضرالت  ٝحلر

هبدُ P

ضٝز ،ٟؾیؿتٖ ػهجی ٗطًعی ،پٞؾت

ٛیطٝی ٗحطًٗ ٠ؼسٟ
اكعایف آُب١ی حؿی(ثٞیػ ٟزضز)  ٝحطًبت پطیؿتبٓتیي

5-HT, 5-Hydroxytriptamin; GABA, Gama- aminobutyric acid

ُبؾتطیٞ١ ٚضٗٛٞی اؾت ًٞٗ ٠جت تحطیي تطق  ٝحطًبت ٗؼسٗ ٟیقٞز  ٝاظ ؾٔ١ّٞبی  Gاٛسًٝطی ٚزض ًٗٞٞؼ حلرطٟ
ٗؼس ٟتطق ٗیقٞز .ػْ٘ تطق قطٝع ٗیقٞز ثب:
 )1ای٘پبٓؽ١بی ػهت ٝاٍٗ ،ثْ آ٢ٛبیی ً ٠ثب ثٞئیس ٙیب زیس ٙؿصا نبزض ٗیقٞز.
ً )2كف آٛتط ٕٝثؼس اظ نطف ؿصا
 )3حضٞض ٗٞاز ٗحطى تطق زض آٛتطٗ ٕٝثْ پطٝتئی١ٚبی ٛؿجتب ١ضٖ قسٞٛ ،ٟقیسٛی آٌری تر٘یرطیً ،ربكئیٝ ٚیرب
ػهبض١ ٟبی ؿصایی (ٗثْ آثِٞقت)ٝ .هتی اؾیسیت ٚٗٞٓ ٠اكعایف یبكت ،كیسثي ١بیی ً ٠قبْٗ ؾبیط ٞ١ضٗ١ٙٞبؾرت،
ٗٞجت ٗ٢بض تطق ُبؾتطیٗ ٚیقٞز.
ؾٌطتی ٚآٝیٞ١ ٚضٗٛٞی اؾت ًٛ ٠بِٗصاضی قس ٟاؾت  ٝاظ ؾٔ١ّٞبی  Sزیٞاض ٟپطُٝعی٘بّ ضٝزًٞ ٟچي ثر ٠جطیربٙ
ذ ٙٞتطق ٗیقٞز .زض پبؾد ث ٠اؾیس ٗؼس ٝ ٟحضٞض ٗٞاز ١ض٘ی ٢ٛبیی اظ زئٞز ٕٞٛتطق ٗریقرٞز  ٝؾرجت تطقر
قیط ٟپبٌٛطاؼ ٢ٗ ٝبض تطق اؾیس ٗؼس ٝ ٟترٔی ٠آٗ ٙیقرٞز (ثرطػٌؽ ُبؾرتطی .)ٚذٜثری ؾربظی اؾریس ًٗٞرٞؼ،
زئٞز ٕٞٛضا اظ ٗٞاج ٠٢عٞالٛی ثب اؾیس حل ٗیًٜس ٗ ٝحیظ ٜٗبؾجی ضا ثطای كؼبٓیت آٛعی٘٢بی ضٝز ٝ ٟپبٌٛطاؼ ٗ٢یرب
ٗیًٜس .زض اٛؿب ٙضؾپتٞض١بی آ ٙزض ٗؼس ٝ ٟؾٔ١ ّٞبی ٗجطایی  ٝآؾیٜبض پربٌٛطاؼ یبكرت ٗریقرٞز .زض ُٛٞر١٠ربی
ٗتلبٝت قبیس ؾبیط اضُب١ٙب ،اظ هجیْ ًجس ،ًٙٞٓٞ ،هٔتًٔ ،یٗ ٝ ٠ـع ؾٌطتی ٚضا ثیبًٜٜ ٙس.
ؾٔ١ ّٞبی  Iزض ًٗٞٞؼ ضٝزًٞ ٟچي  CCKتطق ٗیًٜٜس ً ٠یي ٞ١ضٗ ٙٞچٜس ًبض٢ٗ ٟرٖ ثرٞز ٝ ٟزض پبؾرد ثر٠
حضٞض چطثی  ٝپطٝتئی ٚآظاز ٗیقٞز .ضؾپتٞض١بی  CCKزض ؾٔ١ّٞبی آؾیٜی پبٌٛطاؼ ،ؾٔ١ّٞبی  Isletپبٌٛطاؼ،
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ؾٔ١ ّٞبی  Dض١بًٜٜس ٟؾٗٞبتٞاؾتبتیٗ ٚؼس ،ٟؾٔ١ ّٞبی ػضالت نبف زؾتِبُٞ ٟاضـ ٛ ٝیع ؾیتٖ ػهرجی ٗطًرعی
یبكت ٗیقٞز .اػ٘بّ ٗ ٖ٢آ ٙقبْٗ )1 :تحطیي پبٌٛطاؼ ثطای تطق آٛعیٖ١ب ،ثیٌطثٜربت  ٝآة  )2تحطیري اٛوجربو
ًیؿ ٠نلطا  )3اكعایف حطًت ًٝ ٙٞٓٞضًتً )4 ٕٞرب١ف ترٔیرٗ ٠ؼرس )5 ٟاكرعایف ؾریطی ٗیجبقرسٛ CCK .ورف
ُؿتطزٟای زض ٗـع زاضز  ٝزض ػٌ٘ٔطز١بی ٞٛضٛٝی ٗٞثط اؾت.
ٗٞتیٔی ٚثٞؾیٔ ٠ؾٔ١ّٞبی آٛسًٝطیًٞٞٗ ٚؼ زئٞز ٕٞٛزض عی ُطؾِٜی تطق ٗیقٞز ٞٗ ٝجت تحطیي ترٔیٗ ٠ؼسٟ
 ٝاٛوجبضبت ٗ٢بجطتی ضٝزٗ ٟیقٞز .اضیتطٗٝبیؿی ٚآٛتی ثیٞتیٌی اؾت ًر ٠ثر ٠ضؾرپتٞض ٗرٞتیٔیٗ ٚتهرْ ٗریقرٞز.
ثٜبثطای ٚآٛبٓ١ٍٞبی اضیتطٗٝبیؿیٞٗ ٝ ٚتیٔی ٚزض زضٗب ٙترٔیًٜ ٠س ٗؼس ٟثٌبض ٗیطٝز.
ؾٗٞبتٞاؾتبتی ٚاظ ؾٔ١ّٞبی  Dآٛتط ٝ ٕٝپیٔٞض ض١ب ٗیقٞز ٞ١ ٝضٗٛٞی اؾت ثب ػٌ٘ٔطز ٛ .Far-reachingوف انٔی
آ٢ٗ ٙبضی  ٝضستطقحی اؾت .حطًبت ٗؼس ٝ ٟضٝز ٟضا ًب١ف زاز ٝ ٟض١بیی چٜرسیٞ١ ٚضٗرُٞ ٙٞاضقری ضا ٗ٢ربض یرب
تٜظیٖ ٗیًٜس .ؾٗٞبتٞاؾتبتی ٝ ٚآٛبٓ ٍٞآ ،Octreotide ،ٙثطای زضٗب ٙچٜرس ثی٘ربضی ثرسذیٖ  ٝچٜرسی ٚاذرتالّ
زؾتِبُٞ ٟاضـ اؾتلبزٗ ٟیقٞزٛ :ظیط اؾ٢بّ ؾٜسض ٕٝضٝزًٞ ٟتب ،ٟپبٌٛطاتیت ،ؾٜسض ٕٝزاٗپیٜرَ ُ ٝبؾرتطیت ثریف
تطق ).(Hyper secretion
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جدٍل  .1-3عولکزد َّرهَىّبی هْن دستگبُ گَارش
َّرهَى
گبستزیي

هحل تزشح

ارگبى ّدف

هحزک تزشح

تبثیز بز ارگبى ّدف

ؾٔ١ّٞبی ًٞٞٗ Gؼ ٗؼس ٟپپتیرررس ،آٗیٜٞاؾررریسٗ ،ررطیٗ ،ؼررس ٝ ٟزض ًررْ تحطیرررري تطقرر ر ٝ HCL
 ٝزئٞزٕٞٛ

ًبكئی ،ٚاتؿبع آٛترط ،ٕٝزؾتِبُٞ ٟاضـ

پپؿیٜٞغٙ

ٗكطٝثبت آٌٔی ،ػهرت ًیؿ ٠نلطا

تحطیي ذلیق اٛوجبو ًیؿ٠

ٝاٍ

نلطا
پبٌٛطاؼ

حطیي ذلیق تطق پبٌٛطاؼ
 ٝثیٌطثٜبت

سکزتیي

ؾٔ١ّٞبی  Sزئٞزٕٞٛ

اؾیسیت ٠ضٝزًٞ ٟچي

CCK

ؾٔ١ّٞبی  Iزئٞزٕٞٛ

پپتیرررس ،آٗیٜٞاؾررریس ،پبٌٛطاؼ

تحطیرري تطق ر آٛررعیٖ ١رربی

چطثیHCL,

پبٌٛطاؾی

GIP

ؾررٔ١ّٞرربی  Kزئٞزٛررًُٞٔ ٝ ٕٞع ،چطثی

پبٌٛطاؼ

اكررررعایف ذطٝجرررری آة ٝ
ثیٌطثٜرربت ،اكررعایف تطقرر
آٛررعیٖ اظ پرربٌٛطاؼ  ٝتطقرر

زئٞزٕٞٛ

اٛؿٓٞیٚ
اكرعایف حطًربت  ٝذطٝجرری
ًٗٞٞؼ

ًیؿ ٠نلطا

تحطیي اٛوجبو ًیؿ ٠نلطا

ٗؼسٟ

ًب١ف ؾطػت ترٔیٗ ٠ؼسٟ

ًٙٞٓٞ

اكرررعایف حطًررربت ،اٌٗررربٙ
ٝؾبعت ضكتبض١بی ذٞضزٙ

ٗؼسٟ

ًب١ف حطًت ضٝزٟ

غغٕٞٛ
هَتیلیي

ؾررٔ١ّٞرربی Mزئٞزٛرر ٝ ٕٞكبنررٔ ٠ثرری ٚزٝ ٝػررسٗ ٟؼرررس ،ٟضٝزًٞ ٟچررري  ٝاكعایف ترٔیٗ ٠ؼس ٝ ٟحطًت
غغٕٞٛ

GLP-1

ؿصایی ،زئٞز ٕٞٛهٔیبیی ًٙٞٓٞ

ؾٔ١ ّٞبی  Lضٝزًٞ ٟچي ُٔ ٝرررررًٞع ،چطثررررریٗ ،ؼسٟ

زؾتِبُٞ ٟاضـ
ًب١ف ؾطػت ترٔیٗ ٠ؼسٟ

ًٓٞرر( ٙٞكررطاٝا ٙزض هؿرر٘ت SCFAs
زیؿتبّ زؾتِبُٞ ٟاضـ)

پبٌٛطاؼ

ٗ٢ررربض تطقررر ًُٔٞررربُ،ٙٞ
تحطیي تطق اٛؿٓٞیٚ

GLP-2

ؾٔ١ ّٞبی  Lضٝزًٞ ٟچي ُٔ ٝرررررًٞع ،چطثررررری ،ضٝزًٞ ٟچيًٙٞٓٞ ،

تحطیي ضقرس ضٝز١ ٝ ٟضرٖ ٝ

ًٓٞرر( ٙٞكررطاٝا ٙزض هؿرر٘ت SCFAs

جصة ٗٞاز ٗـصی

زیؿتبّ زؾتِبُٞ ٟاضـ)
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ّضن در دّبى
زض ز١ب ٙزٛسا١ٙب ؿصا ضا ث ٠هغؼبت ًٞچٌتط ذطز ٗیًٜس٘١ .عٗب ٙتٞز ٟؿصایی ثٞؾیٔ ٠ثعام ٗطعٞة ٓ ٝیع ٗیقٞز .ؾ٠
جلت ؿس ٟثعاهی ٝجٞز زاضز– ثٜبُٞقی ،ظیط كٌی ،ظیط ظثبٛی ٠ً -ضٝظاٗ ٠ٛج٘ٞػب یي ٛ ٝیٖ ٓیتط ثعام تٓٞیس ٗیًٜٜرس.
قطٝع ١ضٖ آٛعی٘ی ٛكبؾت ٝ ٠چطثی ثٞاؾغٝ ٠جٞز آٗیالظ ٓ ٝیپبظ ثعاهی اظ ز١ب ٙآؿبظ ٗیقٞز١ .ضٖ ًٖ اؾت  ٝآٗیالظ
ثعاهی ثب ضؾیس ٙثٗ ٠حیظ اؾیسی ٗؼس ٟؿیطكؼبّ ٗیقٞز٘١ .چٜی ٚثعام حبٝی ًٗٞٞؾی پطٝتئیٜری اؾرت ًر ٠ؾرجت
چؿجیس ٙشضات ٓ ٝیع قس ٙؿصا  ٝثٔغ ضاحت ٗیقٞز.
تٞز ٟؿصای جٞیس ٟقس ٟیب ثٞٓٞؼ ،عی یي ًٜتطّ اضازی اظ حٔن ػجٞض ٗیًٜس ٓٝی زض ؾطاؾط ٗطی ،كطایٜس ثٔرغ ،ؿیرط
اضازی اؾت  ٝثب حطًبت پطیؿتبٓتیي ؿصا ؾطیؼب ٝاضز ٗؼسٗ ٟیقٞز.
ّضن در هعدُ
شضات ؿصا ث ٠جٔ ٞضاٛس ٟقس ٝ ٟثب تطقحبت ٗؼس ٟآٗیرتٗ ٠یقرٞز  ٝتٞؾرظ اٗرٞاج زٝزی ًر ٠اظ هؿر٘ت ثربالی ٗؼرسٟ
) (Fundusثغطف هؿ٘ت ٗیبٛی ) ٝ (Corpusؾپؽ ثغطف آٛتط ٝ ٕٝپیٔٞض پیف ٗیضٝز .زض ٗؼس ،ٟتطقرحبت ٗؼرسٟ
ثب ؿصا  ٝآقبٗیسٛی١ب آٗیرتٗ ٠یقٞز .ثغٞض ٗتٞؾظ ،ضٝظاٗ 2999-2599 ٠ٛیٔی ٓیتط ٗبیؼبت زض ٗؼس ٟتطق ٗیقرٞز.
ای ٚتطقحبت قبْٗ ١یسضًٔٝطیي اؾیس (ٗتطقح ٠اظ ؾٔ٢ٓٞبی جساضی) ،پپؿریٜٞغٓ ،ٙیپربظ ٗؼرسیًٞٗ ،رٞؼ ،كربًتٞض
زاذٔی (ُٔیٌٞپطٝتئیٜی ً ٠جصة ٝیتبٗی B12 ٚضا زض ایٔئ ٕٞتؿ٢یْ ٗیًٜس) ُ ٝبؾتطی .ٚپپؿی ٚپطٝتئبظی اؾت ًر٠
زض كطٕ ؿیط كؼبّ ،پپؿیٜٞغ ،ٙتطق ٗیقٞز ً ٠ثٞؾیٔ١ ٠یسضًٔٝطیي اؾیس ث ٠قٌْ كؼبّ ذٞز تجسیْ ٗیقٞز .پپؿیٚ
زض ٗحیظ اؾیسی ٗؼس ٟكؼبّ قس ٝ ٟثهٞضت آٝی ٠قٌْ  ٝاٛساظ ٟپطٝتئی١ٚبی زضیبكتی ضا تـییط ٗیز١س.
ٓیپبظ ٗوب ٕٝث ٠اؾیس ثٞؾیٔ ٠ؾٔ١ّٞبی انٔی ) (Chief cellsزض ٗؼس ٟتطق ٗیقٞز ً ٠كؼبٓیت ً٘تطی ٛؿرجت ثر٠
ٓیپبظ پبٌٛطاؼ زاضزٓ .یپبظ ٗؼسی ثطای تطی ُٔیؿطیس١بی ثب اؾیس چطة ٗتٞؾظ ًٞ ٝتب ٟظٛجیط اذتهبنی ١ؿتٜس ٓٝری
ضغیٖ ؿصایی ٗؼ٘ٗ ،ّٞوساض ً٘تطی اظ ایٞٛ ٚع تطی ُٔیؿطیس زاضزٓ .یپبظی ً ٠زض هؿ٘ت كٞهبٛی زؾتِبُٞ ٟاضـ تطق
ٗیقٞز (ٓیپبظ ز١بٛی) یي ٛوف ٛؿجتب ٗ ٖ٢زض ضغیٖ ٗبیغ ٞٛظازا ٙزاضز .ث١ ٠طحبّ ٝهتی ٛبًلبیتی پبٌٛطاؼ ضخ ٗیز١س،
ایٛ ٚتیج ٠حبنْ ٗیقٞز ًٓ ٠یپبظ ز١بٛی ٗ ٝؼسی ثطای ١ضٖ  ٝجصة ٗؼسٛ ٟبًبكی اؾت .زض ع١ ّٞضٖ ٗؼسی ،ؿصا١ب
ثً ٠ی٘ٞؼ ٛی٘ٗ ٠بیغ تجسیْ ٗیقٛٞس ًٛ ٠هق آ ٙآة اؾت .ث٘١ ٠طاٗ ٟهطف ؿصا ٗوساض ظیربزی ١رٖ ٗیٌطٝاضُبٛیؿرٖ
ٝاضز ثسٗ ٙیقرٞزٗ PH .ؼرس ٟپربیی ٚاؾرت (زض حرسٝز  .)1-4تربثیط ١رٖ ظٗرب١ ٙیرسضًٔٝطیي اؾریس  ٝآٛرعیٖ١ربی
پطٝتئٓٞیتیي ثبػث ًب١ف چكِ٘یط ایٗ ٚیٌطٝاضُبٛیؿٖ١ب ٗیقٞز .ثطذی اظ ایٗ ٚیٌطٝاضُبٛیؿٖ١ب قبیس اظ ای ٚقطایظ
جب ٙؾبٖٓ ث ٠زض ثطزٝ ٝ ٟاضز ضٝز ٟقٛٞس .قطایغی چٗ ٙٞهطف ثربالی ٗیٌطٝاضُبٛیؿرٖ١رب ،آًٔطیرسیُ ،بؾرتطًٝتٗٞی،
ثی٘بضی ١ب یب اذتالالت زؾتِبُٞ ٟاضـ ،ؾٞء تـصی ٝ ٠زاض١ٝبی ضس اؾیس ٗیتٞاٛس ذغط ػلٛٞت ضٝز ٟضا اكعایف ز١س.
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اؾلِٜتط تحتبٛی ٗطی ) ٠ً (LES) (Lower esophageal sphincterزض هؿ٘ت ثبالی ٝضٝزی ٗؼس ٟهرطاض زاضز،
اظ ٝضٝز ٗحتٞیبت ٗؼس ٟثٗ ٠طی جُٔٞیطی ٗیًٜس .اؾلِٜتط پیٔٞض زض هؿ٘ت اٛت٢بیی ٗؼس ٟهطاض زاضز  ٝترٔیٗ ٠ؼرس ٟضا
تٜظیٖ ًطزٛ ٝ ٟیع اظ ثطُكت ٗحتٞیبت زئٞز ٕٞٛثٗ ٠ؼس ٟجُٔٞیطی ٗیًٜس .چبهی ،ؿصا١بی ذبل ،تٜظیٖ ًٜٜرس١ٟربی
زؾتِبُٞ ٟاضـ  ٝتحطیٌبت ٛبقی اظ ظذٖ١بی اعطاف ٌٗ٘ ٚاؾت ػٌ٘ٔطز ای ٚاؾرلِٜتط١ب ضا تحرت تربثیط هرطاض ز١رس.
ثطذی اظ ؿصا١ب ٞٛ ٝقیسٛی١ب ٌٗ٘ ٚاؾت ككبض  LESضا تـییط ز١س  ٝؾجت ثبظُكت ٗحتٞیبت ٗؼس ٟثٗ ٠طی قٞز.
ٗؼس ٟثغٞض ٗسا ٕٝؿصا ضا ٗرٔٞط ًطز ًٖ ًٖ ٝ ٟاظ عطین پیٔٞض ٝاضز ضٝزًٞ ٟچي ٗیًٜسٗ .وساضی ً ٠ثرب ١رط اٛوجربو
آٛتط ٕٝاظ پیٔٞض ذبضج ٗیقٞز ،ثؿتِی ث ٠حجٖ ٞٛ ٝع ؿصای ٗهطف قس ٟزاضز .اٗب ١ط ثبض كوظ چٜس ٗیٔری ٓیترط ذربضج
ٗیقٞزٝ .جٞز اؾیس ٞٗ ٝاز ٗـصی زض زض زئٞز ٕٞٛثبػث تحطیي تطق ٞ١ضٗ١ٙٞبی تٜظی٘ی ج٢ت ًٜس ًطز ٙترٔیر٠
ٗؼسٗ ٟیقٞز.
اؿٔت ؿصا١بی ٗبیغ زض ػطو 1-2ؾبػت  ٝؿصا١بی جبٗس زض ػطو  2-3ؾبػت ترٔیٗ ٠یقٛٞسٝ .هتی ٗٞاز ث ٠ت٢ٜربیی
ٗهطف قٛٞسً ،طث١ٞیسضات ظٝزتط ترٔیٗ ٠یقٛٞس ،ؾپؽ پطٝتئی ،ٚچطثی  ٝزض آذط كیجطٗ .بیؼبت ٛؿرجت ثر ٠جبٗرسات
ظٝزتط ترٔیٗ ٠یقٛٞس .زض یي ٝػس ٟثب ؿصای ٗرٔٞط ،ترٔیٗ ٠ؼس ٟثؿتِی ث ٠حجٖ  ٝتطًیت ٢ٛبیی زاضزٗ .بیؼبت ظٝزتط
اظ جبٗسات ،شضات ضیع ظٝزتط اظ شضات زضقت  ٝؿصا١بی ثب زاٛؿیتً ٠بٓطی ً٘تط ظٝزتط اظ ؿصا١بی ثب زاٛؿیتً ٠بٓطی ثربال
ترٔیٗ ٠یقٛٞس .تٞج ٠ث ٠ای ٚػٞاْٗ زض ٗكبٝض ٟثب ثی٘بضا ٙزاضای تٞ٢ع  ٝاؾتلطاؽُ ،بؾتطٝپبضظی زیبثتی ًٜ ٝترطّ ٝظٙ
ٗ ٖ٢اؾت.
ّضن در رٍدُ کَچک
ضٝزًٞ ٟچي ٗحْ انٔی ١ضٖ ؿصا ٞٗ ٝاز ٗـصی اؾت .ضٝزًٞ ٟچي ث ٠ؾ ٠هؿ٘ت زئٞز ،ٕٞٛغغٛر ٝ ٕٞایٔئر ٕٞتوؿریٖ
قس ٟاؾت (قٌْ .)1-2زئٞزٛ ٕٞٛیٖ ٗتط ا ّٝضٝز ،ٟزئٞزٗ 2-3 ٕٞٛتط ثؼسی  ٝایٔئٗ 3-4 ٕٞترط اٛت٢ربیی اؾرت .ثیكرتط
كطایٜس ١ضٖ زض زئٞز ٝ ٕٞٛهؿ٘ت كٞهبٛی غغً ٕٞٛبْٗ ٗیقٞز  ٝجصة اؿٔت ٗٞاز ٗـصی تب ضؾیسٞٗ ٙاز ثٗ ٠یب١٠ٛربی
غغً ٕٞٛبْٗ ٗیقٞزً .ی٘ٞؼ اؾیسی اظ ٗؼسٝ ٟاضز زئٞزٗ ٕٞٛیقٞز .جبئیٌ ٠ثب تطقحبت پبٌٛطاؼً ،یؿ ٠نرلطا  ٝاپری
تٔی ٕٞآٗیرتٗ ٠یقٞز .ای ٚتطقحبت حبٝی ؾسیٖ ثیٌطثٜبت اؾت ً ٠اؾیس ًی٘ٞؼ ضا ذٜثی ًطزٞٗ ٝ ٟجرت كؼبٓیرت
ث٢تط آٛعیٖ١بی ١ض٘ی زض ایٗ ٚحْ ٗیقٞز.
ٝضٝز ؿصا١بی ٛؿجتب ١ضٖ قس ،ٟثرهٞل چطثی  ٝپطٝتئی ،ٚؾجت تحطیي تطق  ،CCKؾٌطتیٗ GIP ٝ ٚیقرٞزً٠
١طًسإ ثٞٛ ٠ث ٠ذٞز ثبػث تحطیي تطق آٛعیٖ ٗ ٝبیؼبتی ٗیقٞز ً ٠حطًبت زؾتِبُٞ ٟاضـ ٝؾیطی ضا تحرت تربثیط
هطاض ٗیزٜ١س  .نلطا ً ٠تطًیجی اظ آة٘ٛ ،ي نلطاٝیً٘ ،ی ًٔؿتط ٝ ّٝضٛرَ اؾرت ،اظ ًجرس ً ٝیؿر ٠نرلطا تطقر
ٗیقٞز٘ٛ .ي نلطاٝی اظ عطین ذبنیت ؾٞضكبًتبٛتی ذٞز١ ،ضٖ  ٝجصة ٓیپیسًٔ ،ؿتطٝ ٝ ّٝیتبٗی١ٚبی ٗحٔ ّٞزض
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چطثی ضا تؿ٢یْ ٗیًٜس٘١.چٜی ٚاؾیس نلطاٝی ٌٗٓٞٓٞی تٜظی٘ی اؾت ً ٠ثب كؼبّ ًطز ٙضؾپتٞض ٝیتبٗیٗ ٝ D ٚؿیط
ؾیِٜبٓی َٜؾٔ ّٞزض ًجس  ٝزؾتِبُٞ ٟاضـ ٗیتٞاٛس ثط ثیب ٙغ ٙآٛعیٖ١بی زذیْ زض تٜظیٖ ٗتبثٓٞیؿٖ اٛطغی قرطًت
ًٜس٘١ .چٜی ٚاؾیس نلطاٝی ٛوف ٗ٘٢ی زض احؿبؼ ؾیطی ُ ٝطؾِٜی ایلب ٗیًٜس.
پبٌٛطاؼ آٛعیٖ١بیی ضا تطق ٗیًٜس ً ٠ثبٓو ٟٞتٞاٛبیی ١ضٖ  ٠٘١زضقت ٗـصی ضا زاضٛرس  ٝآٛرعیٖ١ربی ضٝزًٞ ٟچري
ٌْٗ٘ ای ٚكطایٜس اؾت .آٛعیٖ ١ضٖ ًٜٜس ٟچطثی ً ٠اظ پبٌٛطاؼ تطق ٗیقٞز قبْٗ ٓیپبظ ًٓٞ ٝیپبظ پبٌٛطاؾی اؾرت.
آٛرعیٖ پطٝتئٓٞیتیري قرربْٗ تطیپؿرریً ،ٚی٘ٞتطیپؿرریً ،ٚطثًٞؿرری پپتیررساظ ،آٗیٜٞپپتیررساظ ،ضیجًٔٞٛٞئرربظ  ٝزئًٞؿرری
ضیجًٔٞٛٞئبظ اؾت .تطیپؿیً ٝ ٚی٘ٞتطیپؿی ٚث ٠كطٕ ؿیطكؼبّ تطق ٗیقٛٞس  ٝثٞؾیٔ ٠اٛتطًٝیٜبظ كؼبّ ٗیقرٛٞس ( ٝیرب
ثٜبٕ اٛتطٝپپتیساظ ُ ٖ١لتٗ ٠یقٞز) ً ٠ث ٠ؿكبی حبقیٗ ٠ؿٞاًی اٛتطٝؾیت١بی ضٝزًٞ ٟچري ٗتهرْ اؾرت .آٗریالظ
پبٌٛطاؼ ٗ١ٌّٞٓٞبی ثعضٍ ٛكبؾت ٠ضا ثٝ ٠احس١بی  2-3هٜسی تجسیْ ٗیًٜس .آٛعیٖ زی ؾبًبضیساظ ٗؿتوط زض ؿكربی
حبقیٗ ٠ؿٞاًی ،شضات ًطث١ٞیسضات ضا هجْ اظ جصة ثٞٛٞٗ ٠ؾبًبضیس تجسیْ ٗیًٜسٗ .وبزیط ٗتلبٝتی اظ ٛكبؾتٗ ٠وربٕٝ
ث١ ٠ضٖ  ٝاؿٔت كیجط١بی زضیبكتی ١ضٖ ٘ٛیقٛٞس  ٝزض ضٝز ٟثعضٍ تٞؾظ ٗیٌطٝة١ب تر٘یط ٗیقٛٞس.
ٗحتٞیبت ضٝزًٞ ٟچي ثب ؾطػت یي ؾبٛتی٘تط زض زهیو ٠ث ٠جٔ ٞحطًت ٗیًٜس .زض ٛتیج 3-8 ٠ؾبػت عٗ ّٞیٌكس تب
ٗٞاز ث ٠زضیچ ٠ایٔئٞؾٌبّ ثطؾس .ثبهی٘بٛسٞٗ ٟاز ثطای ازاٗر١ ٠ضرٖ  ٝجرصة ،ازاٗرٗ ٠ؿریط ضا عری ٗریًٜٜرس .زضیچر٠
ایٔئٞؾٌبّ ٗثْ اؾلٌٜتط (ً ،)sphincterی٘ٞؼ ضا ٝاضز ًً ٙٞٓٞرطز ٝ ٟثبظُكرت ٗرٞاز ثر ٠ضٝزًٞ ٟچري ضا ٗحرسٝز
ٗیًٜس .زضیچ ٠ایٔئٞؾٌبّ آؾیت زیس ٟیب ٛبًبضاٗ ،وساض هبثْ تٞج٢ی اظ ٗٞاز ٗ ٝبیؼبت ٝاضز ًٗ ٙٞٓٞریقرٞز  ٝاحت٘ربّ
ضقس ثیف اظ حس ٗیٌطٝة زض ضٝزًٞ ٟچي ضا اكعایف ٗیز١س.
رٍدُ کَچک :هحل اصلی جذة هَاد هغذی
ػ٘سٟتطیٗ ٚحْ جصة آة ٞٗ ٝاز ٗـصی ضٝزًٞ ٟچي ٗیثبقس ً ٠ؾغ ٝؾیؼی ثطای جصة زاضز .ای ٚؾرغ ٗرسیٙٞ
عُ ّٞؿتطز ٝ ٟؾبظٗبٛس١ی پٞقف ًٗٞٞؼ ضٝز ٟاؾتٝ .یػُی انٔی ضٝزًٞ ٟچي چی ٚذٞضزُی١بی ؾغ آ ٙاؾت
ً ٠چی١ٚبی ٗربعی ػطضی )ٛ (Valvulae conniventesبٗیسٗ ٟیقٞز .ای ٚپیچف١ب ثب اجؿبٕ اِٛكت ٗبٜٛرسی
ثٜبٕ ٝیٔی پٞقیس ٟقس ٟاؾت  ٝآ ٖ١ ٙثٞٛ ٠ث ٠ذٞز ثب اٛتطٝؾیت١بیی پٞقیس ٟقس ٠ً ٟذٞز اظ ٗیٌطٝ ٝیٔری یرب ؿكربی
حبقیٗ ٠ؿٞاًی پٞقیس ٟقس ٟاؾتٝ .یٔی زض ٙٝؾبذتبض پكتیجبٛی ثٜبٕ الٗیٜب پطٝپطیب هرطاض زاضز .زض ٙٝؾربذتبض الٗیٜرب
پطٝپطیب ً ٠یي ثبكت ٘١جٜس ٗیثبقس ،ضُ٢بی ذٛٞی ٜٓ ٝلی ج٢ت زضیبكت ٗٞاز ١ض٘ی هطاض زاضز.
ضٝزًٞ ٟچي ثغٞض ٗتٞؾظ ضٝظاُ 159-399 ٠ٛطٕ ٗٞٛٞؾبًبضیسُ 69-199 ،طٕ اؾیسچطةُ 69-129 ،طٕ آٗیٜٞاؾیس ٝ
پپتیس ُ 59-199 ٝطٕ ی ٙٞجصة ٗیًٜس .ظطكیت جصة زض اٛؿب ٙؾبٖٓ ثٗ ٠طاتت ثیف اظ اٛطغی ٗٞضز ٛیربظ  ٝزضقرت
ٗـصی١بی زضیبكتی اؾتٛ .عزیي ث 95 ٠زضنس اظ ٘ٛي نلطاٝی ٗتطقح ٠اظ ًجس ً ٝیؿ ٠نلطا ،ثؼٜٞا ٙاؾیس نلطاٝی
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زض اٛت٢بی ایٔئ ٕٞثبظجصة ٗیقٞز .ثس ٙٝثبظیبكت اؾیس نلطاٝی اظ زؾتِبُ ٟرٞاضـ (ُرطزـ ًجرسی-ضٝزٟای) ،تٓٞیرس
اؾیس نلطاٝی جسیس زض ًجس ٘ٛیتٞاٛس ٛیبظ ثطای ١ضٖ ًبكی ضا تبٗیًٜ ٚسٛ .بًبكی ثٞز٘ٛ ٙي نلطاٝی زض ثی٘بضاٛی ٖٗ٢
اؾت ً ٠هؿ٘ت زیؿتبّ ضٝزًٞ ٟچي ضا ثطزاقت٠اٛس یب زچبض ثی٘بضی١بیی ١ؿتٜس ً ٠ضٝزًٞ ٟچي ضا زضُیرط ٗریًٜرس
ٗثْ ًط ٝ Radiation enteritis ،ٙٝؾیؿتیي كیجطٝظ .ایٔئ ٕٞزیؿتبّ ٘١چٜیٗ ٚحْ جصة ٝیتبٗی٘١ B12 ٚرطاٟ
ثب كبًتٞض زاذٔی اؾت.
هکبًیشمّبی جذة ٍ اًتقبل
جصة كطایٜس پیچیسٟای اؾت ً ٠ثطای ٗٞاز ٗـصی  ٝی١ٙٞبی ٗرتٔق ٗؿیط١بی ٗتلبٝتی زاضز .زٌٗ ٝبٛیعٕ پبی ٠ثرطای
جصة ،اٛتوبّ كؼبّ  ٝؿیط كؼبّ اؾت ً ٠ز ٝتلبٝت ػ٘س ٟزاضٛس )1 :آیب اٛطغی ٞٗ ATPضز ٛیبظ اؾت  )2آیب اٛتوبّ ٗٞاز
ٗـصی زض ج٢ت قیت ُطازیبٛت اؾت.
اٛتوبّ ؿیط كؼبّ ث ٠اٛطغی ٛیبظ ٛساضز  ٝزض آٞٗ ٙاز ٗـصی زض ٗحْ ثب ؿٔظت ثبال ثرٗ ٠حرْ ثرب ؿٔظرت پربیی ٚحطًرت
ٗیًٜٜس .زض اٛتوبّ ؿیط كؼبّ ٌٗ٘ ٚاؾت پطٝتئی ٚاٛتوبٓی ٗكبضًت زاقت ٠ثبقس .اُط ٗٞاز ٗـرصی اظ ؿكربی حبقری٠
ٗؿٞاًی ثس ٙٝپطٝتئی ٚاٛتوبٓی ػجٞض ًٜٜس ،اٛتكبض ؿیط كؼبّ ٛبٗیسٗ ٟیقٞز ً ٠یي اٛتوبّ ؿیطكؼبّ ؾبز ٟاؾتٓٝ .ری
اُط ثطای اٛتوبّ ٗٞاز ٗـصی اظ ؿكبی حبقیٗ ٠ؿٞاًی یي پطٝتئی ٚاٛتوربٓی ٗكربضًت زاقرت ٠ثبقرس ،ثر ٠آ ٙاٛتكربض
تؿ٢یْ قسُ ٟلتٗ ٠یقٞز.
اٛتوبّ كؼبّ ،اٛتوبّ ٗ ٌّٞ ٓٞاظ ػطو ؿكب زض ذالف ج٢ت قیت ُطازیبٛت اؾت ً ٠ث ٠پرطٝتئی ٚاٛتوربٓی  ٝاٛرطغی زض
كطٕ ٛ ATPیبظ زاضز .ثطذی اظ ٗٞاز ٗـصی ٌٗ٘ ٚاؾت ٗؿیط جصثی ٗكتطًی زاقت ٠ثبقٜس  ٝثطای جصة ثب ٖ١ضهبثت
ًٜٜس٘١ .چٜی ٚای ٚؾیؿتٖ اٛتوبٓی ٗیتٞاٛس اقجبع قس ٝ ٟؾطػت جصة ًب١ف یبثس .یي ٗثبّ ثبضظ ثطای اٛتوبّ كؼبّ،
جصة  B12اؾت ً ٠ثطای جصة ث ٠كبًتٞض زاذٔی ٛیبظ زاضز.
رٍدُ بشرگ
ضٝز ٟثعضٍ ث ٠ع ّٞیي ٛ ٝیٖ ٗتط قبْٗ ؾٌ ،ًٙٞٓٞ ،ٕٞضًتٝ ٕٞآٛبّ اؾتًٞٞٗ .ؼ اظ پٞقف ًٗٞٞؾبّ ضٝز ٟیعضٍ
تطق ٗیقٞز  ٝزیٞاض ٟضٝز ٟضا اظ آؾیت١بی ٛبقی اظ كؼبٓیت ٗیٌطٝثی  ٝذطاقیسُی١ب حل ًطز ٝ ٟقطایغی ضا ثطای
چؿجیسٞٗ ٙاز زكؼی ث ٖ٢ایجبز ٗیًٜس .ی١ٙٞبی ثیٌطثٜبت زض هجبّ جصة ی١ٙٞبی ًٔطیس تطق ٗیقٛٞس تب ث ٠ذٜثی
ؾبظی اؾیسیتٞٗ ٠از تٓٞیسی ثبًتطی١ب ً٘ي ًٜس .ضٝظآ 2 ٠ٛیتط ٗبیؼبت اظ عطین ٗهطف ز١بٛی ٓ 7 ٝیتط اظ تطقحبت
زؾتِبُٞ ٟاضـ ٝاضز زؾتِبُٞ ٟاضـ ٗیقٞز .زض قطایظ ٛطٗبّ ،ثیكتط ایٗ ٚبیؼبت زض ضٝزًٞ ٟچي جصة ٗیقرٞز ٝ
حسٝز ٓ 2یتط آٝ ٙاضز ضٝز ٟثعضٍ ٗیقٞز .ت٘بٕ ایٗ ٚبیؼبت ثجع ٗ 199-159یٔی ٓیتط آ ٙجصة ٗیقٞز  ٝایٗ ٚوساض
جصة ٛكس ٟثب ٗسكٞع زكغ ٗیقٞز.
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ضٝز ٟثعضٍ ٘١چٜیٗ ٚحْ تر٘یط ثبًتطیبیی ثبهی٘بٛسً ٟطث١ٞیسضات  ٝآٗیٜٞاؾیس١بؾت ٗ ٝوساضی ٛیع ٝیتبٗی ٚثرٞیػٟ
ٝیتبٗی K ٚتٓٞیس ٗیقٞز ٘١ .چٜیٗ ٚحْ شذیط ٝ ٟزكغ ٗٞاز زكؼی اؾتٗ .حتٞیبت ضٝز ٟثعضٍ ثب ؾرطػت آ١ؿرتٝ ٠
حسٝز  5ؾبٛتیٗتط زض ؾبػت ث ٠جٔ ٞحطًت ٗیًٜس  ٝقبیس ثطذی اظ ٗٞاز ٗـصی ثبهی٘بٛس ٟجصة قٞز.
زكؼبت زكغ ٗسكٞع ٗوؼسی اظ ؾ ٠ثبض زض ضٝظ تب یٌجبض زض ؾ ٠ضٝظ ٗتلبٝت اؾتٗ .تٞؾظ ٝظٗ ٙسكٞع حسٝز 199-299
ُطٕ ٗیثبقس .ظٗب ٙػجٞض ٗٞاز اظ ز١ب ٙتب ٗوؼس ٗیتٞاٛس  12-18ؾبػت ع ّٞثٌكس .زض ًْ ٗسكٞع قربْٗ  75زضنرس
آة  25 ٝزضنس ٗٞاز جبٗس اؾت اٗب ثؿیبض ٗتلبٝت اؾتٛ .عزیي ث ٠زٝؾ ٕٞاظ ٗحتٞیبت ٝظٗ ٙطعٞة ٗسكٞع ،ثبًتطی
اؾت  ٝثبهی٘بٛس ٟاظ تطقحبت زؾتِبُٞ ٟاضـٗ ،ربط ،ؾٔ١ّٞبی ٗطزٗ ،ٟیٌطٝثیٞتب  ٝثبهی٘بٛس ٟؿصا١بؾت .ؿرصا١بی ثرب
ٗوبزیط كطاٝاٗ ٙی ٝ ٟٞؾجعی ،حجٞثبت  ٝؿالت ًبْٗ ،ثبػث اكعایف ؾطػت ػجٞض ٗٞاز زض ع ّٞزؾتِبُٞ ٟاضـ ،اكعایف
زكؼبت زكغ ،اكعایف حجٖ ٛ ٝطٗی ٗسكٞع ٗیقٞز.
هیکزٍبیَتبی رٍدُ
ٗیٌطٝثیٞتبی ضٝزٗ ٠ً ٟیٌطٝثیٛ ٕٞیع ٛبٗیسٗ ٟیقٞز ،تطًیجی پٞیب اظ ٗیٌطٝة١ربی ضرطٝضی اؾرت ًر ٠تحرت تربثیط
غٛتیيٗ ،حیظ ،ضغیٖ  ٝثی٘بضی ُؿتطـ ٗییبثس .پطٝكبیْ ج٘ؼیت ثبًتطیبیی زض ٛوبط ٗرتٔق زؾتِبُٞ ٟاضـ ٛ ٝیع اظ
اٛؿبٛی ث ٠اٛؿب ٙزیِط ٗتلبٝت اؾت .ج٘ؼیت ًْ ٗیٌطٝثیٞتب  19ثطاثط ؾٔ١ّٞبی ثس ٙاٛؿب ٙاؾت  35-59 ٝزضنس اظ
حجٖ ٗحتٞیبت ً ٙٞٓٞضا قبْٗ ٗیقٞز .اػ٘بّ كیعیٞٓٞغیي ًٔیسی ٗیٌطٝثیٞتبی ٘١عیؿت قبْٗ:
 )1اػ٘بّ اثطات حلبظتی ٗؿتویٖ تٞؾظ ُ١٠ٛٞبی ثبًتطیبیی ذبل ًٜ )2تطّ توؿیٖ  ٝت٘بیع ؾٔ١ّٞبی اپی تٔیربّ
 )3تٓٞیس ٗٞاز ٗـصی ضطٝضی ثطای ًٗٞٞؼ ٗثْ اؾیس چطة ًٞتب ٟظٛجیط ٝآٗی ٜٞاؾیس١ب  )4جُٔٞیطی اظ ضقس ثریف
اظ حس اضُبٛیؿٖ١بی پبتٞغ )5 ٙتحطیي ؾیؿتٖ ایٜ٘ی ضٝزُ )6 ٟؿتطـ ٗحٞض ضٝزٟای– ٗـعیً .ب١ف زض كطاٝاٛی
یب تـییط زض ٛؿجت ٛؿجی ای ٚثبًتطی١بی ٗلیس قطایغی ضا ثٞجٞز ٗی آٝضز ًرٛ Dysbiosis ٠بٗیرسٗ ٟریقرٞز  ٝثرب
ثی٘بضی١بی ٗرتٔلی زض ثعضُؿبالًٞ ٝ ٙزًبٗ ٙطتجظ اؾت.
ثغٞض ٛطٗبّ ثسٓیْ ٝجٞز نلطا١ ،یسضًٔٝطیي اؾیس  ٝپپؿی ٠ً ٚذبنیت ٗیٌطٝة ظزایی ٛیع زاضٛرس ،زض ٗؼرس ٝ ٟضٝزٟ
ثبًتطی١بی ٛؿجتب ً٘ی ثبهی ٗیٗبٛسً .ب١ف تطقحبت ٗؼسٗ ٟیتٞاٛس ٗٞجت اكرعایف ذغرط ػلٛٞرت ًٗٞرٞؼ ٗؼرسٟ
(ُبؾتطیت) ،اكعایف ذغط ضقس ثیف اظ حس ثبًتطی١ب زض ضٝزًٞ ٟچي ثب اكعایف ٝضٝز تؼرساز ثربًتطی١رب ثرًٓٞ ٠رٙٞ
ٗیقٞز .یي ثبًتطی ٗوب ٕٝث ٠اؾیس ثٜبٕ ٔ١یٌٞثبًتطپیٔٞضی ثؼٜٞا ٙػبْٗ ػلٛٞت ٗؼس ٟقٜبذت ٠قس ٟاؾت ًٗ ٠یتٞاٛس
ُبؾتطیت  ٝظذٖ ایجبز ًٜس.
كؼبٓیت ثبًتطیبیی ؿبٓجب زض هؿ٘ت زیؿتبّ ضٝزًٞ ٟچي  ٝضٝز ٟثعضٍ كؼبّ اؾت .ثؼس اظ یي ٝػس ٟؿصایی كیجط ؿصایی،
ٛكبؾتٗ ٠وب ٕٝث١ ٠ضٖ ،ثبهی٘بٛس ٟشضات آٗیٜٞاؾیس١ب ٝ ،ؾرٔ١ّٞربی ٗرطزًٞٗ ٟرٞؼ ضٝز ،ٟتٞؾرظ ٗیٌطٝث٢رب تر٘یرط
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ٗیقٛٞسٞٗ .از حبنْ اظ ای ٚكطایٜس تر٘یط قبْٗ ُبظ (ثؼٜٞاٗ ٙثبّ١ :یسضٝغ ،ٙزی اًؿیس ًطثٛ ،ٚیتطٝغ ٝ ٙزض ثطذی
اكطاز ٗتب ٝ )ٙاؾیسچطة١بی ًٞتب ٟظٛجیط (ٗثْ :ثٞتیطیي اؾیس ،پطٝپیٛٞیي اؾیس  ٝاؾتیي اؾیس) ٗیثبقس٘١ .چٜیٚ
زض عی ای ٚكطایٜس چٜسیٗ ٚبزٗ ٟـصی قبْٗ ٝیتبٗی١ٚبی  K ,B12 ,B2تٓٞیس ٗیقٞز.
اؾتطاتػی ثطای ایجبزثجبت  ٝتوٞیت ٗیٌطٝة١بی ٗلیس ٗٞجٞز زض ٗیٌطٝثیٞتب ثطای حلر  ٝاضتوربی ؾرالٗتی ،قربْٗ
ٗهطف پطٝثیٞتیي ،پط ٟثیٞتیي  ٝؾی ٚثیٞتیي اؾت.
پطٝثیٞتیي١ب ٗیٌطٝاضُبٛیؿٖ١بی ظٛسٟای ١ؿتٜس ًٝ ٠هتی زض ٗوساض ًبكی تجٞیع ٗیقٞز ،ثطای ؾالٗت ٗیعثبٗ ٙلیس
اؾت .پطٝثیٞتیي١ب ضا ٗیتٞا ٙزض ؿصا١بی تر٘یطی (اظ هجیْ ٗیؿ ٞیب ًٖٔ تطـ) یب زض هبٓت ٌْٗ٘ ٗهطف ًطز.
پط ٟثیٞتیي١ب ٗٞاز ؿصایی ؿیط هبثْ ١ض٘ی ١ؿتٜس ً ٠تبثیطات تحطیٌی ثط ج٘ؼیت اٛتربثی اظ ثبًتطی١ربی زؾرتِبٟ
ُٞاضـ زاضٛس .ثغٞض ٗؼ٘ ّٞپط ٟثیٞتیي١ب ث ٠ؾٗ ٠كرهٛ ٠یبظ زاضٛس تب ثطای ثبًتطی١بی ٗلیسی ٗثْ الًت ٞثبؾیٔٞؼ
 ٝثیلیسٝثبًتط ٗلیس ٝاهغ قٛٞس )1 :تٞاٛبیی ػجٞض اظ ١ضٖ زؾتِبُٞ ٟاضـ كٞهبٛی  )2هبثْ تر٘یط تٞؾظ ٗیٌطٝثیٞتب ث٠
اؾیس چطة  )3تٞاٛبیی اكعایف ج٘ؼیت یب ؾٛ ٖ٢ؿجی ثبًتطی١بی ٗلیس ثطای اٛؿبٜٗ .ٙبثغ ذرٞة پرط ٟثیٞتیري ثرب
ٜٗكب ًطث١ٞیسضات قبْٗ ؾجعیجبت ،ؿالت ،حجٞثبتً ،بؾٜیًِٜ ،ط كطِٛی ،اٝضقٔیٖ ،ؾٞیب  ٝؾجٞؼ ُٜسٕ ٗریثبقرس.
ٗساضى ٗؿتحٌ٘ی ٝجٞز زاضز ٗجٜی ثط ایٗ ٠ٌٜهطف ُ١٠ٛٞبی ذبنی اظ پط ٝثیٞتیي١ب ؾجت ًب١ف ُؿتطـ اؾ٢بّ
 ٝتحطیٌبت ایٜ٘ی  ٝث٢جٞز ظیؿت زؾتطؾی ٗیٜطآ٢ب ٗیقٞز .ؾی ٚثیٞتیي تطًیجی اظ پط ٝثیٞتیي  ٝپط ٟثیٞتیري زض
یي ؿصا یب ٌْٗ٘ ؿصایی اؾت.
ببسیبفت کَلًَی هٌببع اًزصی جذة ًشدُ ٍ اسید چزةّبی کَتبُ سًجیز
ثغٞض ٛطٗبّ ،ثؼس اظ تطى ضٝزًٞ ٟچي ٗوساض ٗتلبٝتی اظ ًطث١ٞیسضات١بی ثرب ٝظٌٓٞٗ ٙرٓٞی ًرٖ  ٝآٗیٜر ٞاؾریس١ب زض
ًی٘ٞؼ ثبهی ٗیٗبٛس .تج٘غ ای١ٌّٞٓٞٗ ٚبی ًٞچي اظ ٛظط اؾ٘عی ٗیتٞاٛس ٗ ٖ٢ثبقس .اؾیس چطة١بی تٓٞیس قرسٟ
زض عی كطایٜس تر٘یط ث ٠ؾطػت جصة ٗیقٛٞس ٛ ٝیع ٗوساض آة ٛیع ث٘١ ٠طا ٟآٛب ٙجصة ٗیقٞز .ای ٚاؾیس١بی چطة
ثؼٜٞا ٙؾٞذت ثطای ؾٔ١ّٞبی ًٗ ٝ ٙٞٓٞیٌطٝثیٞتبٞٗ ،جت تحطیي پطٓٝیلطاؾی ٝ ٙٞت٘بیع آ٢ٛب ٛٝیع ٗٞجرت اكرعایف
جصة آة  ٝآٌتطٓٝیت١ب ً ٝب١ف ثبض اؾ٘عی هٜس١بی جصة ٛكسٗ ٟیقٞز .اؾیس١بی چطة ًٞترب ٟظٛجیرط ٌٗ٘رٚ
اؾت زض ًب١ف ؾطػت حطًبت زؾتِبُٞ ٟاضـ  ٝچٜسی ٚػٌ٘ٔطز تٜظی٘ی زیِط قطًت ًٜس.
تٞاٛبیی ثبظیبكت ًطث١ٞیسضات١ب زض اٛؿبٗ ٙحسٝز اؾت .ضٝظا ٠ٛثغٞض ٗؼُ٘ 29-25 ّٞطٕ ًطث١ٞیسضات زض عی تر٘یرط
ًٛٞٓٞی ٗهطف ٗیقٞزٗ .وبزیط اضبكی ًطث١ٞیسضات  ٝكیجط هبثْ تر٘یط زض ًٗ ٙٞٓٞی تٞاٛس ثبػث اكعایف تٓٞیرس ُربظ،
اتؿبعٛ ،لد  ٝزضز قًٌٖ ،ب١ف  ٝ ًٙٞٓٞ PHاؾ٢بّ قٞز .زض اكطاز ٗهطف ًٜٜس ٟضغیٖ حبٝی كیجط ثبال ،زض ع ّٞظٗبٙ
ؾبظُبضی ثٞجٞز ٗیآیس .پیك٢ٜبز حبّ حبضط ثطای ٗهطف كیجط ُ 14طٕ ث ٠اظای ٗهطف ١ط ً 1999یًٔٞبٓطی اؾرت.
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فصلّ :1ضن ،جذة ،اًتقبل ٍ دفع هَاد هغذی 23 /
ایٗ ٚوساض ٗیتٞاٛس ثب ٗهطف كطاٝاٗ ٙی ٝ ٟٞؾجعی ،حجٞثبت ،زا١٠ٛب  ٝؿالت ًبْٗ ثسؾت آیس١ .رسف اظ ایر ٚػ٘رْ )1
حل ؾالٗت اپی تٔی )2 ًٙٞٓٞ ٕٞپیكِیطی اظ یجٞؾت  )3حل ثجبت ٗیٌطٝة١بی ٗلیس ٗیجبقس.
ّضن ٍ جذة هَاد هغذی
کزبَّیدرات ٍ فیبز
ثیكتط ًطث١ٞیسضات ٗهطكی ضٝظا ٠ٛقبْٗ ٛكبؾت ،٠زی ؾبًبضیس ٞٛٞٗ ٝؾبًبضیس ٗیثبقسٛ .كبؾت ٠یرب پٔری ؾربًبضیس١ب
ٗؼ٘ٞال ثیكتطی ٚؾً ٖ٢طث١ٞیسضات ٗهطكی ضا زاضزٛ .كبؾتٌٓٞٗ ٠ر ّٞثعضُری اؾرت اظ تطًیرت ظٛجیرط١ٟربی هٜرسی
ٗؿتویٖ  ٝقبذ٠زاض ً ٠ث ٖ٢اتهبّ یبكت٠اٛس .اتهبالت اٞٛع پیٛٞس١بی آٓلب  ٝ 1-4آٓلب  1-6اؾت .ثیكتط ٛكبؾت ٠ضغی٘ی
آٗیٔٞپٌتی ٚاؾت ً ٠پٔی ؾبًبضیس قبذ٠زاض ٝ ،آٗیٔٞظ ًٞٛ ٠ع ذغی ( )straight chainآ ٙاؾت.
كیجط١بی ضغی٘ی ٛیع اظ ظٛجیط١ٟب  ٝقبذ١٠بی ٗ١ٌّٞٓٞبی هٜس تكٌیْ قسٟاٛرس ثرب ایر ٚتلربٝت ًر ٠زض اتهربالت آٙ
١یسضٝغ ٙث ٠جبی آٓلب ،زض عطف ثتبی اًؿیػ ٙهطاض ُطكت ٠اؾت .اٛؿب١ٙب هبزض ث١ ٠ضٖ ٛكبؾرت١ ٠ؿرتٜس ٓٝری اؿٔرت
كیجط١ب ضا ٘ٛیتٞاٜٛس ١ضٖ ًٜٜس .ایٛ ٚكب ٙزٜ١س ٟحؿبؼ ثٞز ٙآٛعیٖ١ب ث ٠قٌْ ُیطی كضبیی پیٛٞرس١بی ؾٞثؿرتطا
اؾت.
زض ز١ب ٙآٗیالظ ثعاهی زض  PHذٜثی یب ً٘ی هٔیبیی ػْ٘ ٗیًٜس ١ ٝضٖ ًطث١ٞیسضات١ب ضا ثب ١یسضٓٝیع ٗوساض ً٘ری
اظ ٗ١ٌّٞٓٞبی ٛكبؾت ٠ث ٠شضات ًٞچٌتط قطٝع ٗیًٜس .آٗیالظ زض ت٘بؼ ثرب ١یرسضًٔٝطیي اؾریس ٗؼرس ٟؿیرط كؼربّ
ٗیقٞز .اُط ًطث١ٞیسضات ١بی هبثْ ١ضٖ ثٗ ٠رست ًربكی زض ٗؼرس ٟث٘بٜٛرس ،اؾریس ٗؼرسٗ ٟیتٞاٛرس ٘١ر ٠آ٢ٛرب ضا ثر٠
ٗٞٛٞؾبًبضیس ١یسضٓٝیع ًٜس ٓٝی ترٔیٗ ٠ؼس ٟهجرْ اظ ١ضرٖ ًربكی نرٞضت ٗریُیرطز .زض ١رط نرٞضت ١ضرٖ ًبٗرْ
ًطث١ٞیسضات١ب زض اثتسای ضٝزًٞ ٟچي اٛجبٕ ٗیپصیطز.
آٗیالظ پبٌٛطاؼ ٗ١ٌّٞٓٞبی ثعضٍ ٛكبؾت ٠ضا اظ ٗحْ اتهبّ ٗ 1-4یقٌٜس ٗ ٝبٓتٞظٗ ،بٓتٞتطیٞظ  ٝزًؿتطیٗ ٚحسٝز،
اظ قبذ١٠بی ثبهی٘بٛس ٟآٗیٔٞپٌتی ٚایجبز ٗیًٜس .آٛعیٖ١بی حبقیٗ ٠ؿٞاًی اٛتطٝؾیت١ب ،زی ؾبًبضیس  ٝآیِٞؾبًبضیس١ب
ضا ثٞٛٞٗ ٠ؾبًبضیس١ب تجعیٗ ٠یًٜس.
ٗٞٛٞؾبًبضیس١بی حبنْ (ًُٔٞعُ ،بالًتٞظ  ٝكطًٝتٞظ) اظ اٛتطٝؾیت١ب ػجٞض ًطز ٝ ٟاظ عطین ٗرٞیطٍ١ربی ٝیٔری ٝاضز
جطیب ٙذٗ ٙٞیقٛٞس ،جبئیٌ ٠اظ عطین ٝضیس ثبة ثً ٠جس ٗیضٛٝسًُٞٔ .ع ُ ٝبالًتٞظ زض ؿٔظت ًٖ ثٞؾیٔ ٠اٛتوبّ كؼبّ
جصة ٗیقٛٞس ً ٠ػ٘ستب اظ عطین اٛتوبّ زٜ١س ٟكؼبّ ٝاثؿت ٠ث ٠ؾسیٖ )ٗ (SGLT1یثبقس .زض ؿٔظت١بی ٓٗٞیٜبّ
ثبالی ًُٔٞع ،آٝی ٚاٛتوبّ زٜ١سًُٞٔ ٟع ث ٠اٛتطٝؾیت١ب ،اٛتوبّ زٜ١س ٟتؿ٢یْ ًٜٜسٗ (GLUT2) ٟیثبقس .كطًٝتٞظ
زض ٓ ٚٗٞضٝز ٟاظ ػطو ؿكبی حبقیٗ ٠ؿٞاًی ثٞؾیٔ ٠اٛتوبّ زٜ١س ٟتؿ٢یْ ًٜٜس (GLUT5) ٟػجٞض ٗیًٜس١ .طؾ٠
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ٗٞٛٞؾبًبضیسًُٞٔ -ع ،كطًٝتٞظ ُ ٝبالًتٞظ -ثٞؾیٔ GLUT2 ٠اظ ؿكبی هبػسٟای -جبٛجی اٛتطٝؾیت١ب ٝاضز ٝضیس ثربة
ٗیقٛٞس.
اٛتوبّ زٜ١س ٟكؼبّ ًٔ ،SGLT1یس تٞاٛبیی ضٝزًٞ ٟچي ثطای جصة ٓ 7یتط آة ضٝظا ٠ٛاؾت .ث٘١ ٠ی ٚػٔت اؾت ً٠
ٗحٔٗ ّٞبیغ زضٗبٛی ذٞضاًی ثجبی آة ٞٛ ٝقیسٛی ١بی قریطی ٚثبیرس ثرطای زضٗرب ٙز١یسضاتبؾری ٙٞاؾرتلبز ٟقرٞز.
 SLGT1ػال ٟٝثطاٛتوبّ ًُٔٞع  ٝؾسیٖ ،ثؼٜٞا ٙپ٘پ ٗ ٌّٞٓٞآة ٛیع ػْ٘ ٗیًٜس .ث ٠اظای ١ط ًُٗٞٔ ٌّٞٓٞع جصثی
تٞؾظ  ،SGLT1ز ٌّٞٓٞٗ ٝؾسیٖ  ٌّٞٓٞٗ 219 ٝآة جصة ٗیقٞز .ثٜبثطای SGLT1 ٚیي ٗؿیط جرصثی آة زض
ضٝزًٞ ٟچي آة اؾت .ثطای ؾٓٞ٢ت جصة آة ،ؾسیٖ ًُٞٔ ٝع ثبیس ثٗ ٠وساض ٜٗبؾجی ٝجٞز زاقت ٠ثبقس .ثر٘١ ٠ریٚ
زٓیْ اؾت ًٗ ٠حٔ١ّٞبی ٗبیغ زضٗبٛی ٗٞثط ،ػال ٟٝثط آة اؿٔت حبٝی هٜس ٘ٛ ٝي اؾت.
ثطذی اظ اقٌبّ ًطث١ٞیسضات١ب ( ٗثْ ؾٔٓٞع٘١ ،ی ؾٔٓٞع ،پٌتی ،ٚنر٘ؾ  ٝؾربیط اقرٌبّ) زض اٛؿرب ٙهربزض ثر١ ٠ضرٖ
ٛیؿتٜس .چ ٙٞآٗیالظ ثعاهی  ٝپبٌٛطاؼ تٞاٛبیی قٌؿت ٚاتهبالت ٗ١ٌّٞٓٞبی هٜسی تكٌیْ زٜ١س ٟآ ٙضا ٛساضٛس .ایرٚ
ًطث١ٞیسضات١ب ٛؿجتب ثس ٙٝتـییط ٝاضز ًٗ ٙٞٓٞیقٛٞس ،جبئیٌر ٠تٞؾرظ ثربًتطی١رب تر٘یرط ذٞاٜ١رس قرس .ثرطذالف
اٛؿب١ٙبُ ،ب ٝ ٝؾبیط ٛكررٞاضًٜٜسُبٗ ٙیتٞاٜٛرس ثرب ؿرصای ثرب كیجرط ثربال ظٛرس ٟث٘بٜٛرس ،ثر ٠زٓیرْ ١ضرٖ ثبًتطیربیی
ًطث١ٞیسضات١ب ً ٠زض ؾیطاثی آ٢ٛب ضخ ٗیز١س .ؾبیط ٛكبؾت١٠بی ٗوب ٝ ٕٝهٜس١ب زض اٛؿربً٘ ٙترط تر٘یرط ٗریقرٛٞس.
ثٜبثطایٗ ٚهطف آ٢ٛب ٌٗ٘ ٚاؾت ؾجت حضٞض ٗوساض ظیبزی اظ آ٢ٛب زض ًٗ ٙٞٓٞیقٞز .ایٛ ٚكبؾت١٠ب  ٝثطذی اظ كیجط١ب
ث ٠اؾیس چطة ُ ٝبظ تر٘یط ٗیقٛٞسٛ .كبؾتٗ ٠وب ٕٝث١ ٠ضٖ اؿٔت قبْٗ ؿصا١بی ُیب١ی ثب پطٝتئی ٚثبال  ٝكیجط اؾت
ٗثْ حجٞثبت  ٝؿالت ًبْٗٞٛ .ػی اظ كیجط ؿصایی ثٜبٕ ٓیِٜیٝ ٚجٞز زاضزً ٠اظ ٝاحس١بی ؾیٌٔٞپٜتب ٙتكٌیْ قس٠ً ٟ
ٗ ٠ٛحٔ ٠ٛ ٝ ّٞهبثْ تر٘یط اؾت.
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شکل ٛ :1-3كبؾت ،٠ؾبًبضظٗ ،بٓتٞتطیٞظ ُ ٝبالًتٞظ ث ٠هٜس١بی تكٌیْ زٜ١س ٟذٞز ١ضٖ ٗریقرٛٞسُٔ .رًٞع ُ ٝربالًتٞظ اظ عطیرن
ؿكبی ضاؾی حبقیٗ ٠ؿٞاًی اٛتطٝؾیت ثٞؾیٔ ٠اٛتوبّ زٜ١سٝ ٟاثؿت ٠ث ٠ؾسیٖ١ ،رٖ اٛتوربٓی ُٔرًٞع ( ُربالًتٞظ)؛ اٛتوربّ كطًٝترٞظ
ثٞؾیٔ .GLUT5 ٠اٛتوبّ ًُٔٞع ،كطًٝتٞظ ُ ٝبالًتٞظ اظ ػطو ؿكبی ؾطٝظی ثٞؾیٔٛ ٠بهْ ٗؿتوْ اظ ًُٔٞع .GLUT2

پزٍتئیيّب
زضیبكت ضٝظا ٠ٛپطٝتئی ٚزض ج٢ب ٙؿطة ضٝظاُ 59-199 ٠ٛطٕ ٗیثبقس .ث٢تطیٜٗ ٚجغ پطٝتئی ٚثب ٜٗكرب حیرٞاٛی اؾرت.
ػال ٟٝثط ایٗ ٚوساضی پطٝتئی ٚاظ عطین تطقحبت زؾتِبُٞ ٟاضـ  ٝؾٔ٢ٓٞبی ٗطز ٟاپری تٔیربّ ٝاضز زؾرتِبُ ٟرٞاضـ
ٗیقٞز .زؾتِبُٞ ٟاضـ یٌی اظ كؼبٓتطی ٚثبكت١بی تٓٞیسی ثس ٙاؾت .ػ٘ط توطیجی اٛتطٝؾیت١بیی ً ٠اظ ًطیپت ثر٠
ٝیٔی ٗ٢بجطت ًطزٟاٛس تب ظٗب ٙضیعـ آ 3-4 ٙضٝظ اؾت .تؼسازؾٔ١ّٞبیی ً ٠ضٝظاٗ ٠ٛیطیعٛس حرسٝز  19-29ثیٔیرٙٞ
اؾت ً ٠ایٗ ٚؿئُ 59-69ّٞطٕ پطٝتئیٜی اؾت ً ٠ضٝظا١ ٠ٛضٖ -ثبظجصة ٝ ٝاضز ٜٗجغ ضٝظاٗ ٠ٛیقٞز .زض ًْ ١ضٖ
پطٝتئی ٚحیٞاٛی ث٢تط اظ پطٝتئیُ ٚیب١ی اؾت اٗب كیعیٞٓٞغی اٛؿب ٙای ٚاٌٗب ٙضا ٗیز١س ًٗ ٠ورساض ظیربزی اظ ٜٗربثغ
پطٝتئی ٚزضیبكتی ثهٞضت ٗٞثط ً ٝبضایی ١ضٖ  ٝجصة قٞز.
١ضٖ پطٝتئی ٚزض ٗؼس ٟقطٝع ٗیقٞز .جبئیٌ ٠پرطٝتئی ٚثر ٠پطٝتئرٞظ ،پپتیرس  ٝپٔری پپتیرس١بی ثرعضٍ ٗریقرٌٜس.
پپؿیٜٞغ ٙؿیط كؼبّ ثب ثطذٞضز ثب ١یسضًٔٝطیي اؾیس  ٝؾبیط پپؿی١ٚبی كؼبّ ،ثر ٠پپؿری ٚكؼربّ تجرسیْ ٗریقرٞز.
ثطذالف ؾبیط آٛعیٖ١بی پطٝتئٓٞیتیي ،پپؿیً ٚالغ ٙضا ٛیع ١ضٖ ٗیًٜرس ًر ٠ثیكرتطی ٚپرطٝتئی ٚثبكرت ٘١جٜرس ضا
تكٌیْ ٗیز١س .ثیكتطی١ ٚضٖ پطٝتئی ٚزض هؿ٘ت اثتسایی ضٝزًٞ ٟچي اؾت ٓٝی زض ع ّٞزؾرتِبُ ٟرٞاضـ ازاٗر٠
ٗییبثس .ذطز ٟپطٝتئی١ٚبی ثبهی٘بٛس ،ٟذٞز ثٞؾیٔٗ ٠یٌطٝثیٞتبی ً ٙٞٓٞتر٘یط ٗیقٞز.
ثب ت٘بؼ ًی٘ٞؼ ثًٞٞٗ ٠ؼ ضٝز ٟاٛتطًٝیٜبظ ٗؿتوط زض ؿكبی حبقیٗ ٠ؿٞاًی اجربظ ٟكؼبٓیرت ٗرییبثرس .اٛتطًٝیٜربظ
آٛعی٘ی اؾت ً ٠تطیپؿیٜٞغ ٙپبٌٛطاؾی ضا كؼبّ ٗیًٜس ً ٠ثعضُتطی ٚآٛعیٖ پطٝتئٓٞیتیي پبٌٛطاؾی اؾرت .تطیپؿریٚ
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 ٖ١ثٞٛ ٠ث ٠ذٞز ؾبیط آٛعیٖ١بی پطٝتئٓٞیتیي پبٌٛطاؾری ضا كؼربّ ٗریًٜرس .تطیپؿری ٚپبٌٛطاؾریً ،ی٘ٞتطیپؿریٝ ٚ
ًطثًٞؿی پپتیساظ پطٝتئی١ٚبی ؾبٖٓ ٛ ٝیع آ٢ٛبیی ضا ً ٠زض ٗؼس١ ٟض٘كب ٙقطٝع قس ،ٟث ٠پٔی پپتیس١بی ًٞچي ٝ
آٗیٜٞاؾیس١ب تجعیٗ ٠یًٜٜس.
زض ؿكبی حبقیٗ ٠ؿٞاًی پپتیساظ١بیی ٗؿتوطٛس ً ٠پٔی پپتیس١ب ضا ث ٠آٗی ٜٞاؾیس ،زی پپتیس  ٝتطی پپتیرس تجرسیْ
ٗیًٜٜسٗ .طحٔ٢ٛ ٠بیی ١ضٖ پطٝتئی١ٚب زض ؿكبی حبقیٗ ٠ؿٞاًی اؾت ،جبئیٌ ٠زی پپتیس  ٝترطی پپتیرس١ب تٞؾرظ
پپتیس١ٝیسضٝالظ١ب ث ٠آٗیٜٞاؾیس١بی تكٌیْ زٜ١س ٟذٞز تجسیْ ٗیقٛٞسٗ .حهٞالت ٢ٛبیی ١ضرٖ پرطٝتئی ٚثر ٠كرطٕ
آٗی ٜٞاؾیس  ٝپپتیس١بی ًٞچي جصة ٗیقٛٞس .ثطای اٛتوبّ آٗیٜٞاؾیس١بی ٗرتٔرقٌٓٞٗ ،ر١ّٞربی اٛتوربّ زٜ١رسٟ
ٗتلبٝتی ٗٞضز ٛیبظ اؾت .ثطذی اظ ای ٚاٛتوبّ زٜ١س١ٟب ث ٠ؾسیٖ یب ًٔطیس ٝاثؿت٠اٛس  ٝثطذی ٗ .٠ٛوساض هبثْ ترٞج٢ی اظ
زی  ٝتطی پپتیس١ب ثٞؾیٔ ٠پپتیستطاٛؿلطاظ ً ٠یي اٛتوبّ زٜ١س ٟكؼبّ اؾت ،جصة ؾٔ١ّٞبی ضٝزٗ ٟیقٛٞس .پپتیس١ب
 ٝاؾیس آٗی١ ٠ٜبی جصة قس ٟثطای ٗتبثٓٞیؿٖ اظ عطین ٝضیس ثبة ثرً ٠جرس ضكتر ٝ ٠ؾرپؽ ثرُ ٠رطزـ ػ٘رٗٞی آظاز
ٗیقٞز.
ٝجٞز آٛتی ثبزی زض ُطزـ ذ ٙٞاكطاز ؾبٖٓ حبًی اظ ا ی ٚاؾرت ًرٗ ٠ورساض هبثرْ ترٞج٢ی اظ ٛظرط ای٘ٓٞٛٞرٞغیٌی اظ
پپتیس١بی زؾت ٛرٞضز ,ٟاظ ١ضٖ كطاض ًطزٝ ٝ ٟاضز ٝضیس ثبة ٗیقٛٞسٌٗ .بٛیعٕ زهین تجسیْ قس ٙیي ؿصا ث ٠آٓرطغٙ
ٜٞ١ظ ث ٠زضؾتی ٗكرم ٛكسٓٝ ٟی اؿٔت ای ٚؿصا١ب پطٝتئی ٚثبالیی زاضٛس ٛ ٝؿجتب ٛؿجت ث١ ٠ضرٖ ًبٗرْ ٗوبٜٗٝرس ٝ
ٝاًٜف ای٘ٞٓٞٛٞغیٌی ایجبز ٗیًٜٜس .توطیجب  ٠٘١پطٝتئی١ٚب تب ضؾیس ٙث ٠اٛت٢بی غغ ٕٞٛجصة ٗیقرٛٞس  ٝكورظ یري
زضنس آ ٙزض ٗسكٞع زكغ ٗیقٞزٗ .وساض ً٘ی اظ آٗیٜٞاؾریس١ب زض ؾرٔ١ّٞربی اپری تٔیربّ ثرطای ؾرٜتع آٛرعیٖ١رب ٝ
ؾٔ١ّٞبی جسیس ثبهی ٗیٗبٜٛس.
لیپیدّب
ٛعزیي ث 97 ٠زضنس اظ چطثی ؿصایی ث ٠قٌْ تطی ُٔیؿطیس ) (TGاؾت  ٝثوی ٠ثر ٠قرٌْ كؿرلٓٞیپیس ًٔ ٝؿرتطّٝ
ٗیثبقس .كوظ ٗوساض ً٘ی اظ چطثی زض اثط ٓیپبظ ز١بٛی ٗ ٝؼسی ١ضٖ ٗیقٞزٓ .یپبظ ٗؼسی كوظ ٗوساض ً٘ی اظ  TGضا
(ثرهٞل آ٢ٛبیی ً ٠اؾیس چطة ًٞتب ٟظٛجیط زاضٛس ٗثْ ًط )ٟتجعیً ٠طز ٝ ٟآ٢ٛب ضا ث ٠اؾیس چطة ُٔ ٝیؿط ّٝتجسیْ
ٗیًٜس .ثیكتط ١ضٖ چطثی زض ضٝزًٞ ٟچي زض اثط ذبنیت اٗٓٞؿیلبیط ٘ٛي١بی نلطاٝی ١ ٝیسضٓٝیع ٓیپبظ پربٌٛطاؼ
ضخ ٗیز١سٗ .ثْ ًطث١ٞیسضات  ٝپطٝتئی ٚظطكیت ١ضٖ  ٝجصة چطثی ؿصایی زض زؾتِبُٞ ٟاضـ اٛؿب ،ٙثیف اظ ٛیربظ
ا ٝاؾت.
ٝضٝز چطثی  ٝپطٝتئی ٚث ٠ضٝزًٞ ٟچي ثبػث تحطیي تطق  ،CCKؾٌطتیٗ GIP ٝ ٚیقٞز ً ٠ای١ٚب  ٖ١ثرٞٛ ٠ثر٠
ذٞز ثبػث ٗ٢بض تطقحبت  ٝحطًبت ٗؼسٛٝ ٟیع ًٜسی ترٔیٗ ٠ؼسٗ ٟیقٞز .زض ٛتیج ٌٚ٘ٗ ٠اؾت یري ٝػرس ٟؿرصای
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پطچطة تب ثیف اظ  4ؾبػت زض ٗؼسٗ ٟتٞهق قٞز٘١ .چٜی CCK ٚثبػث تحطیي تطق نلطا  ٝتطقرحبت پربٌٛطاؼ
ٗیقٞز .ثب ٝجٞز حطًبت پطیؿتبٓیي ضٝزًٞ ٟچي ث ٠اضبك ٠ذبنیت ؾرٞضكبًتبٛتی  ٝاٗٓٞؿریلبیطی تطقرحبت نرلطا،
شضات چطثی ث ٠هغطات ضیعتطی تجسیْ ٗیقٛٞس تب ثطای ػٌ٘ٔطز آٛعیٖ١بی ٓیپبظ پبٌٛطاؼ ،ث ٠ضاحتی زض زؾتطؼ ثبقس.
نلطا اظ ًجس تطق ٗیقٞز  ٝقبْٗ اؾیس نلطاٝی (ً ٠ثهٞضت آٝی ٠ثب ًٓٞیريًٜٞ ،زئًٞؿری ًٓٞیريُ ،الیؿریٝ ٚ
تٞضی ،)ٚضِٛسا١٠ٛبی نلطاٝی (ً ٠ضٗ َٛسكٞع ضا تكٌیْ ٗیز١س)٘ٛ ،ي١ربی ٗؼرسٛیً٘ ،ری پرطٝتئیًٔ ،ٚؿرتط،ّٝ
ٓؿیتی ٝ ٚؾبیط تطًیجبت ٗثْ زاض١ٝبی ؾٖ ظزایی قس ٠ً ٟزض ًجس ٗتربثٓٞیع ٟقرس ٝ ٟثر ٠نرلطا تطقر قرس ٟاؾرت،
ٗیثبقس .اضُب ٙشذیط ٟآً ،ٙیؿ ٠نلطا اؾت  ٝضٝظا ٠ٛتوطیجب حسٝز یي ٓیتط نلطا ج٢ت تطًیت قس ٙثب چطثی ؿصایی
ٗٞجٞز زض زئٞز ٕٞٛتطق ٗیقٞز.
چطثی ١بی اٗٓٞؿلی ٠قرس ٟزض ضٝزًٞ ٟچري ،ػ٘رستب تٞؾرظ ٓیپربظ پربٌٛطاؼ ١ضرٖ قرس ٝ ٟثر ٠اؾریس چرطة آظاز ٝ
ُٗٔٞٛٞیؿط ّٝتجسیْ ٗیقٞزٓ .یپبظ پبٌٛطاؼ ٗؼ٘ٞال اؾیس چطة١بی ا ٝ ّٝؾُٔ ٕٞیؿط ّٝضا ٗیقٌٜس  ٝاؾیس چرطة
ز ٕٝضا ثهٞضت اؾتطیلی ٠ثب ُٔیؿط ّٝض١ب ٗیًٜسٝ .هتی ً٘ٛ ٠ي نلطاٝی ث ٠ؿٔظت ٜٗبؾجی ضؾیسٗ ،یؿرْ تكرٌیْ
ٗیقٞز ( ٗیؿْ تٞزًٞ ٟچٌی اؾت حبٝی اؾیس چطة آظازُٔٞٛٞٗ ،یؿطیسًٔ ،ؿتط٘ٛ ،ّٝي نلطاٝی  ٝؾبیط ٓیپیس١ب).
ٗحهٞالت ١ض٘ی ٓیپیس١ب ؾطیؼب زض هؿ٘ت ٗطًرعی ٗیؿرْ حرْ ٗریقرٛٞس ٝ ٝاضز ؿكربی حبقریٗ ٠ؿرٞاًی ضٝزٟ
ٗیقٛٞس.
زض ؾغ ) ٠ً Unstirred water layer (UWLیي نلح ٠آثی ثب ً٘ی ذبنیت اؾیسیٗ ،طظی ثی ٚٗٞٓ ٚضٝزٟ
ًٞچي  ٝؿكبی حبقیٗ ٠ؿٞاًی تكٌیْ ٗیز١رسٓ ،یپیرس١ب اظ ٗیؿرْ جرسا ٗریقرٛٞس .پرؽ اظ جرسایی اظ ٗیؿرْ،
ُٗٔٞٛٞیؿطیس  ٝاؾیس١بی چطة ،زض ازاٗٗ ٠ؿیط ذٞز اظ ػطو الیٓ ٠یپٞكیٔیي  UWLث ٠ؿكبی حبقیٗ ٠ؿٞاًی ًر٠
ٓیپٞكیٔیي تط اؾتٜٗ ،توْ ٗیقٞز .پؽ اظ ض١بیی تطًیجبت ٓیپیسی٘ٛ ،ي نلطاٝی ثهٞضت كؼربّ اظ اٛت٢ربی ایٔئرٕٞ
ثبظجصة قس ٝ ٟثً ٠جس ثطٗیِطزز تب ٗجسزا ٝاضز تطًیجبت نلطاٝی قٞز .ای ٚكطایٜس ثبظیبكتی ًبضآٗرس ،چطذر ٠ضٝزٟای
ًجسی ٛبٕ زاضز .اؾیس١بی نلطاٝی ثؿت ٠ثٗ ٠وساض ؿصای زضیبكتی ،ضٝظا 3-15 ٠ٛثبض چطذ ٠ضا عی ٗیًٜس.
ٌٗبٛیعٕ١بی ؾٔٓٞی ػجٞض اؾیس١بی چطة اظ ؿكبی حبقیٗ ٠ؿٞاًی ثهٞضت اٛتكبض ؾبز ٝ ٟاٛتوربّ كؼربّ اؾرت .هرجال
تهٞض ٗیقس ً ٠جصة ٓیپیس١ب ؿیط كؼبّ اؾت ،جبئیٌ١ٌّٞٓٞٗ ٠بی ٓیپیس زض ؿكبی حبقیٗ ٠ؿٞاًی حْ ٗیقٛٞس ٝ
اظ ای ٚعطین زض ج٢ت قیت اٛتكبض ٝاضز اضیتطٝؾیت١ب ٗیقٛٞس ٓٝی تئٞضی حبّ حبضط حبًی اظ ای ٚاؾت ً ٠اٛتكربض
ؿیطكؼبّ ٛ ٝیع ٝاثؿت ٠ث ٠حبْٗ١ ،طز ٝزض جصة چطثی ٗكبضًت زاضٛس .زض ؿٔظت پبیی ٚاؾیسچطة ٌٗبٛیعٕ ٝاثؿت ٠ثر٠
حبْٗ  ٝآجتً٘ ٠ی  ٖ١اٛتكبض ؾبز ٟقطًت زاضزٓٝ .ی زض ؿٔظت ثبالی آ ٙجصة ثهٞضت اٛتكبض ؾبز ٟهبثْ ٗالحظ ٠تط
اؾت.
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زض اٛتطٝؾیت ،اؾیسچطة ُٔٞٛٞٗ ٝیؿطیس ٗجسزا ث TG ٠تجسیْ ٗیقٛٞس .ای٘١ TGs ٚطا ٟثب ًٔؿتطٝ ،ّٝیتبٗی١ٚبی
ٗحٔ ّٞزض چطثی  ٝكؿلٓٞیپیس١ب ،ثٞؾیٔ ٠ؿكبی ٓیپٞپطٝتئیٜی احبعٗ ٠یقٛٞس  ٝقریٔٗٞیٌط ٙٝضا ثٞجرٞز ٗریآٝضٛرس.
ُٔج١ّٞبی ٓیپٞپطٝتئیٜی تكٌیْ قس ،ٟثجبی ٝضٝز ثٝ ٠ضیس ثبةٝ ،اضز ؾیؿتٖ ٜٓلری ٗریقرٞز  ٝاظ آٛجرب ثرٗ ٠جرطای
تٞضاؾیي ٜٗتوْ قس ٝ ٟزض ٗحْ اتهبّ ٝضیس غُٞٝالض زاذٔی چپ ٝ ٝضیس ؾبة ًالٝی ٚچپ ث ٠جطیرب ٙػ٘رٗٞی آظاز
ٗیقٛٞس .قیٔٗٞیٌط١ٙٝب ؾپؽ اظ عطین جطیب ٙذ ٙٞث ٠ثبكت١بی ٗرتٔق ٜٗتوْ ٗیقٛٞس ً ٠قبْٗ ثبكرت ًجرسی،
چطثی  ٝػضالٛی اؾت .زض ًجس  TGقیٔٗٞیٌط ٙٝث VLDL ٠تجسیْ قس ٝ ٟج٢ت ٗتبثٓٞیؿٖ یرب شذیرط ٟقرس ،ٙثر٠
ثبكت چطثی ٜٗتوْ ٗیقٞز .زض قطایظ ٛطٗبّ حسٝز  95-97زضنس اظ چطثی ٗهطكی ث ٠ضُ٢بی ٜٓلی جصة ٗیقرٛٞس.
اؾیسچطة١بی ثب ً 8-12طثٗ( ٚثْ اؾیسچطة١بی ثبظٛجیطٗ ٟتٞؾظ) ،ثسٓیْ عًٞ ّٞتربٟترط  ٝهبثٔیرت اٛحرالّ ثربال،
ٗیتٞاٜٛس ثس ٙٝحضٞض نلطا  ٝتكٌیْ ٗیؿْٗ ،ؿتوی٘ب جصة ؾٔ١ّٞربی ًٗٞٞؾربّ ًٓٞر ٙٞقرٛٞس .ثؼرس اظ ٝضٝز ثر٠
ؾٔ١ّٞب ی ًٗٞٞؾبّ ،آ٢ٛب هبزضٛس ٗؿتوی٘ب  ٝثس ٙٝاؾتطیلیٌبؾیٝ ٙٞاضز ٝضیس ثبة قس ٝ ٟثً ٠جس ٜٗتوْ قٛٞس.
اكعایف حطًبت ضٝز ،ٟتـییطات ًٗٞٞؾی ضٝزٛ ،ٟبًلبیتی تطقحبت پبٌٛطاؼ  ٝػسٕ ٝجٞز نلطا ٗیتٞاٜٛس ؾجت ًرب١ف
جصة چطثی قٛٞس .ث ٠ظب١ط قس ٙچطثی ١ضٖ ٛكس ٟزض ٗسكٞع ،اؾتئبتٞض ٟاعرالم ٗریقرٞز .ترطی ُٔیؿرطیس١بی ثرب
اؾیس١بی چطة ٗتٞؾظ ظٛجیط ) Medium-chain triglycerids(MCTsزاضای اؾریس چرطة١ربی ثرب ظٛجیرطٟ
ًطثٜی ً 8-12طثٗ ٚیثبقٜس ً ٠ثهٞضت ثبٓیٜی ثطای اكطازی ً ٠زچبض ً٘جٞز ٘ٛي نلطاٝی ثطای ٗتبثٓٞیؿٖ  ٝاٛتوبّ
اؾیسچطة١بی ثٜٔس ضا زاضٛس ،ثب اضظـ اؾت ٌْ٘ٗ .آ ٙثهٞضت ضٝؿ ٚیب ٞٛقیسٛی ث٘١ ٠طا  ٟؾبیط ضیع ٗـصی  ٝزضقت
ٗـصی١بؾت.
ٍیتبهیي ٍ هَاد هعدًی
ٝیتبٗیٞٗ ٝ ٚاز ٗؼسٛی ٗٞجٞز زض ٗٞاز ؿصایی زضؾت ٗثْ ٗبًطٞٛٝتطیٜت١ب ػ٘ستب زض ضٝزًٞ ٟچي ١ضٖ قرس ٝ ٟزض
الیًٞٞٗ ٠ؾبّ جصة ٗیقٞز .ػال ٟٝثط ٌٗبٛیعٕ١بی حبٗٔی  ٝؿیط كؼبّ ،كبًتٞض١بی كطاٝا ٙزیِطی اظ هجیْ حضرٞض یرب
ػسٕ حضٞض ٗٞاز ٗـصی ذبل ،اؾیس یب ثبظ ،كیتبت  ٝاُعاالت ظیؿت زؾتطؾی ٝیتبٗیٗ ٝ ٚیٜطاّ١ب ضا تحت تبثیط هرطاض
ٗیز١سٗ .وساض ٗبیؼبتی ً ٠ضٝظا ٠ٛاظ زؾتِبُٞ ٟاضـ تطق ٗیقٞز ،ثؼٜٞا ٙحالٓری ثرطای ٝاًرٜف١ربی قری٘یبیی ٝ
ٝاؾغ ٠ثطای اٛتوبّ چٜسیٗ ٚبزٗ ٟـصی اؾت .آة  ٝحساهْ چٜس ٝیتبٗی ٚثس ٙٝتـییط اظ ضٝزًٞ ٟچي اٛتكبض ٗییبثٜس.
اٗب ثطای اٛتوبّ ٝیتبٗی١ٚبی ذبنی اظ ػطو ًٗٞٞؼ ،چٜسیٌٗ ٚبٛیعٕ ٗرتٔق ٌٗ٘ ٚاؾت .ثٜبثطای ٌٚ٘ٗ ٚاؾت ًر٠
زاض١ٝب ثسٓیْ ٌٗبٛیعٕ ٗكتطى ثب جصة ثطذی اظ ٗٞاز ٗـصی ،ثب آ٢ٛب زض ضهبثت ثبقس.
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فصلّ :1ضن ،جذة ،اًتقبل ٍ دفع هَاد هغذی 29 /

شکل ٗ :1-4حْ١بی تطق  ٝجصة زض زؾتِبُٞ ٟاضـ اٛؿبٙ

جصة ٗٞاز ٗؼسٛی  ٝثرهٞل ًبتی١ٙٞب پیچیس ٟاؾتً .بتی١ٙٞبیی ٗثْ ؾٜٔی ٕٞثطای جصة ثبیرس ثر ٠قرٌْ قرالت
زضآیٜس(ٗبزٗ ٟؼسٛی ثب یي ٓیِبٛس ثبٛس ٗیقٞز ًٗ ٠ؼ٘ٞال یي اؾیس یبیي اؾیس آٓی یرب آٗیٜٞاؾریس اؾرت) ترب ثتٞاٛرس
تٞؾظ ؾٔ١ّٞبی ضٝز ٟثطزاقت قٞز.
جصة آ ٝ ٚ١ضٝی چٜس ٝیػُی ٗكتطى زاضزً .بضایی جصة ثٛ ٠یبظ ٗیعثب ٙثؿتِی زاضز .آ٢ٛب ٘١چٜری ٚحرساهْ یري
حبْٗ پطٝتئیٜی ثطای اكعایف جصة زاضٛس ٝهتی ً ٠شذیطٛ ٟبًبكی اؾرت .زض ٜٗربثغ ُیرب١ی ثرسٓیْ ٝجرٞز كیتربت ٝ
اُعاالت ً ٠جصة ضا ٗرتْ ٗیًٜٜس ،جصة آ ٝ ٚ١ضٝی اظ ٜٗبثغ حیٞاٛی ث٢تط اؾت .جصة ضٝی زچبض اذتالّ ٗیقٞز
ٝهتی ًٗ ٠وساض ٜٗیعیًٖٔ ،ؿیٖ  ٝآ ٚ١ثٛ ٠ؿرجت ٛبٜٗبؾرجی اكرعایف یبثرس .جرصة ًٔؿریٖ ثر ٠اٛتطٝؾریت اظ عطیرن
ًبٛبّ١بی ٗٞجٞز زض ؿكبی حبقیٗ ٠ؿٞاًی ضخ ٗیز١س ،جبئیٌ ٠ث ٠پطٝتئی ٚحبْٗ ٗرهٞل ذٞز ٗتهرْ قرس ٝ ٟاظ
ؿكبی هبػسٟای جبٛجی ػجٞض ٗیًٜس ً ٠ای ٚكطایٜس تٞؾظ ٝیتبٗی D ٚتٜظیٖ ٗیقٞز.
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زؾتِبُٞ ٟاضـ ٗحْ ٗ٘٢ی ثطای كؼْ  ٝاٛلؼبالت ثیٞٗ ٚاز ٗؼسٛی اؾت ٌْ٘ٗ .یبضی ثرب ٗورساض ظیربزی آ١ر ٝ ٚضٝی
ٌٗ٘ ٚاؾت جصة ٗؽ ضا ًب١ف ز١س .زض ػٞو حضٞض ٗؽ ٌٗ٘ ٚاؾت جصة آٓٞٗ ٝ ٚ١یجرسٛیٖ ضا ًرب١ف ز١رس.
جصة ًجبٓت زض اكطاز زچبض ً٘جٞز آ ٚ١اكعایف ٗییبثس .اٗب ًجبٓت  ٝآ ٚ١ثطای جصة ثب یٌسیِط ضهبثت زاضٛس  ٝجصة
یٌسیِط ضا ًب١ف ٗیزٜ١س .ای ٚكؼْ  ٝاٛؼبالت ٌٗ٘ ٚاؾت ثسٓیْ  ٖ١پٞقبٛی ٌٗبٛیعٕ١بی جصثی آ٢ٛب ثبقس.
ٗٞاز ٗؼسٛی زض ذ ٌٚ٘ٗ ٙٞاؾت تٞؾظ حبْٗ پطٝتئیٜی حْ٘ قٛٞس ً ٌٚ٘ٗ ٠اؾت ای ٚحبْٗ١ب ذبل ثبقٜسٗ( .ثْ
تطٛؿلطی ٠ً ٚثب آ ٚ١ثبٛس ٗیقٞز  ٝؾطٞٓٝپالؾ٘ی ٚثب ٗؽ)ٛٝ .یع ٗیتٞاٛس ػ٘ٗٞی ثبقس (ٗثْ آٓجٗٞی ٠ً ٚثؿریبضی اظ
ٗٞاز ٗؼسٛی ث ٠آ ٙثبٛس ٗیقٛٞس)ً .ؿطی اظ ١ط ٗیٜطاّ زض ؾرطٕ ثكرٌْ ً٘رپٌٔؽ ثرب آٗیٜر ٞاؾریس  ٝپپتیرس ح٘رْ
ٗیقٛٞس .حبْٗ١بی پطٝتئیٜی ذبل اؿٔت اقجبع ٛیؿتٜس .احت٘بالً ظطكیت١بی ذبٓی ثبهی٘بٛس ٟثب ٛورف ثربكطی ثرطای
جُٔٞیطی اظ زضیبكت١بی ثیف اظ حس ػْ٘ ًٜس .ؾ٘یت ٗیٜطاّ١ب ثؼس اظ پط قس ٙظطكیت ثبكطی ثطٝظ ٗیًٜس.
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فصل 2
دریافت :انزژی
ُطٗبظایی كؼبٓیت )(AT

تٞز ٟثس ٙٝچطثی)(FFM

ُطٗبظایی اججبضی

ٗهطف اٛطغی پبی(BEE) ٠

اضُب١ ٙبی ثب ٗتبثٓٞیؿٖ ثبال )(HMRO

ؾغ كؼبٓیت ثسٛی

ٗیعاٗ ٙتبثٓٞیؿٖ پبی(BMR) ٠

ًبٓطی٘تطی ؿیط ٗؿتویٖ )(IC

ٗهطف اٛطغی اؾتطاحت )(REE

ًبٓطی

ًیًٔٞبٓطی )(Kcal

ٗیعاٗ ٙتبثٓٞیؿٖ اؾتطاحت )(RMR

ًبٓطی٘تطی ٗؿتویٖ

تٞزٓ ٟرٖ ثس(LBM) ٙ

ث٢ط ٟتٜلؿی )(RQ

ٛیبظ اٛطغی ٗحبؾج ٠قس(EER) ٟ

ٗؼبزّ ٗتبثٓٞیٌی)(METs

تبثیط ُطٗبظایی ؿصا )(TEF

ٗهطف اضبكی اًؿیػ ٙثؼس اظ ٝضظـ )(EPOC

ُطٗبظایی كؼبٓیت ؿیطٝضظقی )(NEAT

ٗهطف اٛطغی ًْ )(TEE

ُطٗبظایی اذتیبضی

اٛطغی ثؼٜٞا" ٙظطكیت ثطای اٛجبٕ ًبض" تؼطیق ٗیقٞزٜٗ .جغ ٢ٛبیی اٛطغی ٞٗ ٠٘١جٞزات ظٛس ٟذٞضقیس اؾرت .عری
كطایٜس كتٞؾٜتعٗ ،وساضی اظ ٞٛض ذٞضقیس ً ٠ث ٠ؾغ ؾجع ثطٍ ٗیضؾس ،ث ٠زإ اكتبز ٝ ٟزض پیٛٞس١بی قی٘یبیی ثریٚ
ٗ١ٌّٞٓٞبی هٜسی شذیطٗ ٟیقٞز .پطٝتئی ،ٚچطثی ً ٝطث١ٞیسضات١ب اظ ایرً ٚطث١ٞیرسضات پبیر ٠ؾرٜتع ٗریقرٞز ترب
ٛیبظ١بی ُیب ٟتبٗی ٚقٞز .اٛؿب ٝ ٙحیٞاٛبت ثب ٗهطف ُیب١بُٞ ٝ ٙقت ؾبیط حیٞاٛربت ،ایرٗ ٚرٞاز ٗـرصی ضا زضیبكرت
ٗیًٜٜس.
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ثس ٙاٛطغی حبنْ اظ ًطث١ٞیسضات ،چطثی ،پطٝتئی ٝ ٚآٌْ ضا ٗهطف ٗیًٜس .ای ٚاٛطغی زض پیٛٞس١بی قی٘یبیی زضٙٝ
ؿصا١ب ث ٠زإ اكتبز ٝ ٟزض عی ٗتبثٓٞیؿٖ آظاز ٗیقٞز .ج٢ت ثوبی ثس ،ٙاٛطغی ثبیس ثغٞض ؾبظٗب ٙیبكت ٠ای شذیط ٟقٞز.
ًیبسّبی اًزصی
ٛیبظ١بی اٛطغی تؼطیق ٗیقٞز ثؼٜٞا ٙزضیبكت اٛطغی ضٝظاٞٗ ٠ٛضز ٛیبظ ثطای ضقس  ٝحل اٛؿب ،ٙثطاؾبؼ ؾ ،ٚجرٜؽ،
ٝظ ،ٙهس  ٝكؼبٓیت كیعیٌی اؾت .زض ًٞزًب ،ٙظٛب ٙثبضزاض  ٝقیطزٛ ،ٟیبظ١بی اٛطغی قبْٗ ٛیبظ١بی ٗطتجظ ثرب تكرٌیْ
ثبكت١ب  ٝتطق قیط ثٗ ٠یعاٛی ً ٠ؾالٗتی حل قٞز .زض اكطاز ثی٘بض یب زچبض جطاحت ،ػبْٗ تٜف ظا  ٖ١ثطاكعایف یب
ًب١ف ٗیعاٗ ٙهطف اٛطغی ٗٞثط اؾت.
ٝظ ٙثس ٙیٌی اظ ػٞاْٗ پیف ثیٜی ًٜٜس ٖ٢ٗ ٟزض ًلبیت یب ػسٕ ًلبیت زضیبكت اٛطغی اؾت .ثس ٙتٞاٛبیی ثی ٛظیطی
زض تـییط تطًیت ؾٞذت ًطث١ٞیسضات ،چطثی  ٝپطٝتئی ٚثطای تغبثن ثب ٛیبظ١بی اٛطغی زاضز .زض ١طحبّ ٗهطف ذیٔری
ظیبز یب ذیٔی ًٖ اٛطغی زض ع ّٞظٗب ٙث ٠تـییط ٝظٜٗ ٙجط ٗیقٞز .ثٜبثطایٝ ٚظ ٙثسٜٗ ٙؼٌؽ ًٜٜسً ٟلبیت زضیبكت
اٛطغی اؾت اٗب اظ ٛظط ًلبیت زضقت ٗـصی  ٝضیع ٗـصی١ب هبثْ اػت٘بز ٛیؿرت .ثر ٠ػرال ٟٝچرٝ ٙٞظ ٙثرسٗ ٙتربثط اظ
تطًیت ثس ٙاؾت ،یي كطز ثب تٞزٓ ٟرٖ (ثس ٙٝچطثی) ثیكتط ٛؿجت ث ٠ثبكت چطثی یب ثبكت چطثی ثیكرتط ٛؿرجت ثر٠
تٞزٓ ٟرٖ زض ٗوبیؿ ٠ثب كطز ٛطٗبّٛ ،یبظ١بی اٛطغی ٗتلبٝتی زاضٛس .اكطاز چبم ث ٠زٓیْ تٞز ٟثسٛی ثربال ٛیبظ١ربی اٛرطغی
ثیكتطی زاضٛس.
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اجشای اًزصی هصزفی
اٛطغی زض ثس ٙاٛؿب ٙث ٠اقٌبّ ٗهطف اٛطغی پبی ،Basal energy expenditure(BEE) ٠تربثیط ُطٗربظایی ؿرصا
)ُ ٝ Thermic effect of food(TEFطٗبظایی ٛبقی اظ كؼبٓیت )ٗ Activity thermogenesis(ATیثبقرس.
ای ٚؾ ٠جعءٗ ،هطف ًْ اٛطغی) Total energy expenditure (TEEضٝظا ٠ٛاٛؿب ٙضا تبٗیٗ ٚیًٜس.
هصزف اًزصی پبیِ ٍ استزاحت
 BEEیب ) ،Basal Metabolic Rate(BMRحساهْ اٛطغی ٗٞضز ٛیبظ ثطای ظٛسٗ ٟبٛس ٙاٛؿب ٙاؾتٗ BEE .وساض
اٛطغی ٗهطكی زض ع ّٞقجب ٠ٛضٝظ اؾت زض قطایغی ً ٠كطز اظ ٛظط جؿ٘ی  ٝشٜ١ی زض اؾتطاحت ثؿط ٗیثطز  ٝزٗبی
ٗحیظ عٞضی اؾت ً ٠كطایٜس ُطٗبظایی زض ثسٗ ٙثْ ٓطظ ٝجٞز ٛساضز .اٛساظُٟیطی  BEEثبیس هجْ اظ ١طُ ٠ٛٞكؼبٓیرت
ثسٛی (تطجیحب ثؼس اظ ثیساضی اظ ذٞاة)12-19 ،ؾبػت ثؼس اظ زضیبكت ؿصا ٞٛ ٝقیسٛی ٛ ٝیٌٞتی ٚثبقرس BEE .ثغرٞض
هبثْ تٞج٢ی زض ع ّٞضٝظ ثبثت اؾت.

نکته ههن :داوطلبین هحترم توجه فرهاییذ که با تهیه این جسوات دیگر نیاز به خریذ هیچ
گونه کتاب هرجع دیگری نخواهیذ داشت .برای اطالع از نحوه دریافت جسوات کاهل با شواره
های زیر تواس حاصل فرهاییذ.

921-33092931-33092936-90332223393

خریذ اینترنتی:

Shop.nokhbegaan.ir
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