
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثیوبر دچبر ادم هی ضَددر رصین ؿذایی .ًبتَاى ّستٌذ 

. ایي ثیوبراى ثبیذ ثِ هَارد سیز تَجِ ًوَد
 پروتئین و انرژی 

ت پزٍتئیي طجك هطبلؼبت اخیز در ایي ثیوبراى دریبف

در ٍالغ .هفیذ ًیست(ثیص اس همذار تَصیِ ضذُ )سیبد 

پزٍتئیي سیبد ثبػث پیطزفت رًٍذ ثیوبری اس طزیك 

در ًتیجِ .تسزیغ در ػذم کبرایی کلیَی هی گزدد

هیلی گزم ثز حست 0.8پزٍتئیي دریبفتی ثِ حذٍد 

کیلَگزم ٍسى ثذى تَصیِ هی گزددٍ ثبیذ حذٍد 

رٍتئیٌی ثبال اًتخبة آى اس پزٍتئیي ثب ارسش ح75%

در ایي ثیوبراى در کَدکبى ٍ افزاد ثبلؾ ثِ تزتیت .ضَد

کیلَکبلزی ثِ اسای ٍسى ثذى در 35ٍ 150تب 100

 .رٍس در ًظز گزفتِ هی ضَد

ثِ دلیل خطز ثزٍس ثیوبریْبی للت ٍ ػزٍق در :چزثی

اثز افشایص کلستزٍل خَى ثبیذ در هَرد ایي ثیوبراى 

 .فبدُ ًوَداس رصین ؿذایی کن چزة است

گزم در رٍس هجبس هی ثبضذ  3هیشاى سذین هصزفی تب 

: هصزف هبیؼبت

در ایي ثیوبراى در صَرت هصزف هحذٍد سذین 

 .هوٌَػیتی ٍجَد ًذارد

 :نبرسبیی حبد کلیوی -2

تبهیي ًیبسّبی ثیوبر ٍ پیطگیزی اس ثزٍس :ّذف 

اختالالتی هثل اٍرهی اسیذٍس هتبثَلیک ، اختالالت 

ت ّب ٍ جلَگیزی اس ػَارض استزس آة ٍ الکتزٍلی

هَارد  ّبی فیشیَلَصیک هثل ػفًَت ٍ آسیت ًسَج

در ثیوبراى دچبر ًبرسبیی حبد کلیَی : کبرثزد

 کبرثزد دارد

  :کفبیت تغذیه ای 
چٌبًچِ دلت السم در تٌظین رصین ؿذایی اًجبم 

گیزدایي رصین هی تَاًذ توبهی ًیبسّبی تـذیِ ای 

 ا تبهیي ًوبیذ ثیوبرٍحتی پزٍتئیي السم ر

در هزحلِ حبد اٍلیِ یب اٍلیگَریک ثؼلت تَْع 

،استفزاؽ ٍثی اضتْبیی ثیوبر هَاد ؿذایی کوتزی 

ٍدر اثز طَالًی ضذى ایي هزحلِ .هصزف هی کٌذ

گبّی فزد دچبر کوجَد ثؼضی اس هَاد هـذی هی 

 .گزدد

ثیوبر لبدر ثِ : در هزحلِ حبد ثبًَیِ یب دیَرتیک 

خَردى ثَدُ ٍ هی تَاًذ کوجَدّب را ججزاى ًوبیذ 

 کِ الکتزٍلیتْب ثخصَظ در هَاردی کٌتزل آة ٍ.

پیطگیزی اس دفغ -1: ّذف  :سٌذرم ًفزٍتیک 

همبدیز سیبد پزٍتئیي اس طزیك ادرار کِ هؼوَال ثب 

  .تَرم ّوزاُ هی ثبضذ

پیطگیزی اس ّیپز کلستزٍلوی ، افشایص لبثلیت -2

ثیص اس )اًؼمبد ٍ هتبثَلیسن ؿیز طجیؼی استخَاى 

د سٌذرم ًفزٍتیک ثب ثیوبریْبیی هبًٌذ اس هَار% 95

دیبثت ، لَپَس اریتوبتَس ، اهیلَئیذٍسٍ ثیوبریْبی 

 . اٍلیِ کلیِ ّوزاُ است

چٌبًچِ ایي رصین ثصَرت :کفبیت تـذیِ ای 

هتؼبدلی تٌظین گزدد ًیبس ثیوبر ثِ هَاد هـذی ٍ 

هطخصبت رصین .اًزصی را تبهیي خَاّذ ًوَد

ًذرم ًفزٍتیک چَى ؿذایی در ثیوبراى هجتال ثِ  س

در ایي ثیوبراى همذار سیبدی پزٍتئیي اس راُ ادرار 

 در حذ طجیؼی ٍکلیِ ّب در دفغ سذین.دفغ هی ضَد

 
-  



 

تَصیِ هی ضَد سهبًیکِ ٍضؼیت ثیوبر ثِ ثجبت  

ًشدیک هی ضَد ٍ ّوَدیبلیش کوتز خطز آفزیي است 

رم ٍسى ثذى استفبدُ هی گزم ثز کیلَگ0.8-1اس 

اس ایي همذار ثب ارسش ثیَلَصیکی ثبال % 60گزددٍ

 .ثبضذ

در هزحلِ اٍلیگَریک ثبیذ سذین در در حذٍد 

الی 1گزم در رٍس ٍ پتبسین در حذٍد 1الی 0.5

ٍدر هزحلِ دیَرتیک ًیش .گزم در رٍس تٌظین گزدد2

ثبیذ همذار سذین ٍ پتبسین اتالف ضذُ تبهیي ٍ 

ر هزحلِ اٍلیگَریک ثبیذ اس د.جبیگشیي گزدد

 .هحلَلْبی ثذٍى الکتزٍلیت استفبدُ ضَد

هیشاى هبیؼبت دریبفتی در هزحلِ اٍلیگَریک :هبیؼبت 

سیسی در ضجبًِ رٍس هحذٍد 500ثبیذ در حذٍد 

گزددایي همذار هبیؼبت ثزای ججزاى هبیؼبت دفغ ضذُ 

ثِ صَرت ؿیز هحسَس است در صَرت استفزاؽ 

ت اس دست رفتِ ثِ حجن ثیوبر ثبیذ حجن هبیؼب

در هزحلِ دیَرتیک هیشاى .هبیؼبت جذثی اضبفِ ضَد

 24حجن ادرار دفؼی :هبیؼبت جذثی ثیوبر ثز حست 

 سی500)سبػتِ ٍهبیؼبت دفغ ضذُ ؿیز هحسَس 

 . اضبفِ هی ضَد( سی
 

 

ٍ استفزاؽ ٍ یبػفًَت است ثیوبر دچبر تَْع  

 .هْن هی ثبضذ

  :هطخصبت رصین ؿذایی 

کیلَکبلزی 30-40در ثشرگسبالى اس فزهَل :اًزصی 

ثز حست کیلَگزم ٍسى ثذى در رٍسثز هجٌبی تـذیِ 

 .ای ثیوبر ٍجَد یب ػذم استزس هحبسجِ هی گزدد

: پزوتئین 

 ثطَر کلی در ثیوبراًی کِ دیبلیش هی ضًَذ

گزم ٍسى ثذى در رٍسٍ در گزم ثز حست کیل2-1َ

گزم ثز 0.5-0.8ثیوبراًی کِ دیبلیش ًوی ضًَذ

 .حست کیلَگزم ٍسى ثذى در رٍس تجَیش هی گزدد

در اؿلت ایي T.P.Nاستفبدُ اس تـذیِ ٍریذی ٍ 

ثیوبراى السم است ٍ تجَیش کزثَّیذرات ثِ تٌْبیی 

گزم رٍساًِ اس هیشاى تجشیِ پزٍتئیي تب 100در حذ 

دٍلی در ایي ثیوبراى تزجیح هی کبُ% 50هیشاى 

کِ اس هحلَلْبی تـذیِ ای ٍریذی .دادُ هی ضَد

ضبهل گلَکش ، ،چزثی ّب ، ٍ هخلَطی اس آهیٌَ 

 .اسیذّبی ضزٍری ٍ ؿیز ضزٍری استفبدُ گزدد

صميمی -ر :كننده تهيه

 

 كميته آموزش سالمت: تاييد كننده

 

CRTM.iums.ac.ir 

                            

 

 

 

رصین ؿذایی  در ثیوبراى هجتال 
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