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تغذیِ در بیوبری
پَکی استخَاى

پَکی استخَاى چیست؟

تغذیِ ٍ پَکی استخَاى

پَکی استخَاى ضبیؼتزیي ثیوبری استخَاى هی ثبضذ

تغذیِ غحیح ٍ هٌبست ًقص ثسیبر هْوی در پیطگیزی ٍ

کِ هؼوَال تب ثزٍس ضکستگی ػالهتی ًذارد .در ایي

درهبى پَکی استخَاى دارد ،اس ایٌزٍ خَاّطوٌذین ًکبت

ثیوبری ،تَدٓ استخَاًی ثِ تذریح کبّص هی یبثذ ٍ

سیز را ثب دقت هطبلؼِ ًوَدُ ٍ در رػبیت آًْب کَضب ثبضیذ.

سجت کبّص تزاکن استخَاى هی ضَد ٍ در ًتیدِ
استخَاى را هستؼذ ضکستگی هی کٌذ .در افزاد هجتال ثِ

ثب تَخِ ثِ اّویت کلسین ٍ ٍیتبهیي  Dدر حفظ

ایي ثیوبری ،ضکستگی استخَاى هی تَاًذ در اثز آسیت

سالهت استخَاى ّب ٍ پیطگیزی ٍ درهبى پَکی

خشئی ایدبد ضَد .ضکستگی ػوذتب در ًَاحی ستَى

استخَاى ،لذا رػبیت هَارد سیز تَغیِ هی ضَد:

فقزات ٍ لگي رخ هی دّذ .ایي ثیوبری قبثل پیطگیزی
است ٍ هی تَاى آى را قجل اس ثزٍس ضکستگی تطخیع

 دریبفت هقبدیز کبفی هٌببغ غذایی کلسین ضبهل:

داد ٍ درهبى کزد .ثسیبری اس ػَاهل سجت تسزیغ پَکی

 لجٌیبت پبستَریشُ ٍ کن چزة ضبهل ضیز ،هبست،
پٌیز ،دٍؽ ٍ کطک

استخَاى هی ضًَذ کِ ایي ػَاهل ػجبرتٌذ اس:

 سجشیدبت سجش تیزُ ثزگی ضکل هبًٌذ کلن ثزٍکلی،

 سًبى ثؼذ اس یبئسگی

تْیِ ٍ تٌظین:

کلن پیچ ،ثزگْبی سجش ضلغن ،ثزگْبی سجش خزدل،

 کوجَد کلسین ٍ ٍیتبهیي D

اسفٌبج ٍ خؼفزی

دکتز آیذا هبلک هْذٍی

 هػزف سیبد قَُْ (کبفئیي)

 هبّی ٍ غذاّبی دریبیی

هتخصص تغذیِ ٍ رصین درهبًی
ػضَ ّیئت ػلوی هزکش تحقیقبت بیوبریْبی
ببفت ّوبٌذ داًشگبُ ػلَم پششکی تبزیش
بب ّوکبری:

اػضبی هحتزم هزکش تحقیقبت بیوبریْبی
ببفت ّوبٌذ داًشگبُ ػلَم پششکی تبزیش
دکتز هْزساد حبجؼلیلَ ٍ دکتز ػلیزضب خببسی
پبییش 1931

 لَثیبی سَیب

 هػزف سیگبر ٍ الکل

 ثبدام

 الغزی ثیص اس اًذاسُ
 کن تحزکی
 ثیوبریْبیی اس قجیل پزکبری تیزٍئیذ ،رٍهبتیسن،

 دریبفت هقبدیز کبفی هٌببغ غذایی ٍیتبهیي D
ضبهل :هبّی ٍ رٍغي کجذ هبّی ،سردُ تخن هزؽ ،خگز
گبٍ

دیبثت ًَع  ،1ثیوبریْبی التْبثی رٍدُ ،تبالسوی
 هػزف دارٍّبیی اس قجیل کَرتیکَاستزٍئیذّب،
دارٍّبی ضذ تطٌح ٍ ضیوی درهبًی
 سي ثخػَظ ثبالی  06سبل ،سبثقِ خبًَادگی
پَکی استخَاى ٍ سفیذ پَست ثَدى

 هَاجِْ دستْب ٍ پبّب بب ًَر خَرشیذ  2تب  3ببر در
ّفتِ ٍ ّز ببر حذٍد  5الی  01دقیقِ خْت تبهیي
ٍیتبهیي  Dهَرد ًیبس ثذى

سٌجش تزاکن استخَاى یب داًسیتَهتزی ثْتزیي رٍش
ثزای تطخیع پَکی استخَاى است.
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 هیَُ ّب ٍ سبشیجبت هٌجغ هْن ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد



رػبیت تؼبدل در هصزف چزبی ّب ٍ رٍغي ّب

هؼذًی ثخػَظ ٍیتبهیي ٍ ،Cیتبهیي ٍ ،Kیتبهیي

تَغیِ هی ضَد ٍ اس هػزف ثیص اس حذ چزثیْب

 ،B6اسیذ فَلیک ٍ پتبسین ثَدُ ٍ لذا هػزف

خَدداری ضَد.

کبفی هیَُ ٍ سجشی خْت حفظ سالهت
استخَاى ّب تَغیِ هی ضَد.





استفبدُ اس رٍغٌْبی گیبّی هثل رٍغي سیتَى
(اس ًَع تصفیِ شذُ یب بکز) ،رٍغي سَیب ٍ
رٍغي کبًَال ثزای تْیِ غذا

 ثب تَخِ ثِ ایٌکِ هػزف پزٍتئیي حیَاًی سیبد ٍ
ثیص اس حذ ثبػث افشایص دفغ کلسین در ادرار
هی ضَد لذا تَغیِ هی ضَد هٌبثغ غذایی
پزٍتئیٌْبی حیَاًی هبًٌذ گَشت ،هزؽ ٍ



سبیز ًکبت هْن

ثب تَخِ ثِ ایٌکِ هػزف غذاّبی چزة ٍ سزخ
کزدُ ،رٍغي ّبی جبهذ ٍ کزُ ثبػث افشایص



اس هػزف ًَضبثِ ّبی گبسدار پزّیش ضَد.



اس کطیذى سیگبر پزّیش ضَد.



آة هؼذًی هٌجغ هْن کلسین هحسَة هی ضَد ٍ لذا
استفبدُ اس آى تَغیِ هی گزدد.

خطز اثتال ثِ ثیوبریْبی قلجی ـ ػزٍقی هیطَد،
لذا تَغیِ هی ضَد هػزف ایي هَاد غذایی تب
حذ اهکبى کبّش یببذ.

اس هػزف ثیص اس حذ قَُْ پزّیش ضَد.



اًدبم ٍرسش ضبهل ایزٍثیکٍ ،رسضْبی قذرتی هثل
ثلٌذ کزدى ٍسًِ ،پیبدُ رٍی ،دٍیذى ،دٍچزخِ سَاری

تخن هزؽ به هقذار کبفی ٍ هتؼبدل هػزف ضَد.

ٍ طٌبة ثبسی ثِ افشایص تَدُ استخَاًی ٍ کبّص
 تَغیِ هی ضَد ًَشیذًی ّبی طبیؼی هبًٌذ

خطز ضکستگی کوک هی کٌذ.

آبویَُ ٍ دٍؽ کن ًوک ثدبی ًَضبثِ ّبی

ًکتِ

کبفئیي دار هبًٌذ اًَاع کَالّب ٍ قَُْ خبیگشیي

 گَشت قزهش در هقبدیز کن ٍ تزخیحبً اس ًَع

هکول ّب

ضَد.

کن چزة ٍ یب ثذٍى چزة استفبدُ ضَد.
 هػزف هبّی ثِ هیشاى  2ببر در ّفتِ تَغیِ
هیطَد.
 اس هػزف گَضتْبی فزآٍری ضذُ هبًٌذ
سَسیس ،کبلجبسّ ،وجزگز ٍ گَضتْبی
ًوک سَد پزّیش ضَد.

در غَرت ػذم تحول ضیز ٍ لجٌیبت ،تدَیش ٍ
 ثزای خلَگیزی اس دفغ کلسین ثذى ٍ کبّص
پیطزفت پَکی استخَاى ،دریبفت ًوک در حذ
هتؼبدل (حذاکثز  0گزم در رٍس هؼبدل  1قبضق

هػزف هکول ّبی خَراکی ضبهل کلسین ٍ
ٍیتبهیي  Dفقط تحت ًظز پشضک یب هتخػع

چبیخَری) تَغیِ هی ضَد.
تغذیِ غَرت هی گیزد.
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