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 تقذیزي تشكز
 

ایدٗ ٔدتٗ  تٛػد     .    تـدىش ٔدی ٌدشد    ،وٝ دس تذٚیٗ ایٗ سإٞٙب ٘مؾ ٟٕٔی داؿتٝ ا٘دذ  ٔشوض تحمیمبت ایذص ایشاٖ ثذیٗ ٚػیّٝ اص ٔؼئِٛیٗ ٚ ٕٞىبساٖ

وٕیتدٝ ػّٕدی    ص یىبیده اػادبی   ٕٞچٙدیٗ ا . ػشوبس خب٘ٓ دوتش وتبیٖٛ طبئشی   تٟیٝ ؿذٜ وٝ ٔشاتت ػپبع ٘ؼجت ثٝ صحٕبت ایـبٖ اػدمْ ٔدی ٌدشدد   

 .تـىش ٔی ؿٛد  ( ٔشوض ٔذیشیت ثیٕبسی ٞبی ٚصاست ثٟذاؿت ،دسٔبٖ ٚآٔٛصؽ پضؿىی) HIVدسٔبٖ ثیٕبساٖ ٔجتم ثٝ  ٔشالجت ٚ
 

 : تذيیه پیش وًیس ايلیٍ  
 اصفٟبٖدا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٚخذٔبت دسٔب٘ی  HIVسییغ ٔشوض ٔـبٚسٜ ٚ فٛوبَ پٛیٙت ٔشالجت  دوتش وتبیٖٛ طبیشی  

 

   : يایذس HIVکمیتٍ علمي مزاقجت يدرمبن ثیمبران مجتال ثٍ 

 ػاٛ ٞیبت ػّٕی دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٚخذٔبت دسٔب٘ی تٟشاٖ   دوتشٔحٕذ ػّی اػحبلی
 ػاٛ ٞیبت ػّٕی دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٚخذٔبت دسٔب٘ی تٟشاٖ دوتش ٔحجٛثٝ حبخی ػجذاِجبلی  

 ػّٕی دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٚخذٔبت دسٔب٘ی تٟشاٖ ػاٛ ٞیبت دوتشٟٔش٘بص سػِٛی ٘ظاد  
 ٞبی آٔیضؿی، ٔشوض ٔذیشیت ثیٕبسیٟب، ٚصاست ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی سییغ اداسٜ وٙتشَ ایذص ٚ ثیٕبسی دوتش ػجبع صذالت  
 ٘ی اصفٟبٖدا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٚخذٔبت دسٔب HIVسییغ ٔشوض ٔـبٚسٜ ٚ فٛوبَ پٛیٙت ٔشالجت  دوتش وتبیٖٛ طبیشی  

 ػاٛ ٞیبت ػّٕی دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٚخذٔبت دسٔب٘ی ؿٟیذ ثٟـتی دوتش پیبْ طجشػی  
 ٚاحذ ػّْٛ پضؿىی تٟشاٖ -ػاٛ ٞیبت ػّٕی دا٘ـٍبٜ آصاد اػمٔی دوتش ثٟٙبْ فشٞٛدی  
 وبسؿٙبع ٔؼئَٛ اداسٜ وٙتشَ ایذص ٚصاست ثٟذاؿت دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی دوتش ویب٘ٛؽ وٕبِی

 ٞب ٚصاست ثٟذاؿت دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی سئیغ ٔشوض ٔذیشیت ثیٕبسی ذ ٟٔذی ٌٛیب  دوتشٔحٕ
 ػاٛ ٞیبت ػّٕی دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٚخذٔبت دسٔب٘ی تٟشاٖ دوتش ٔیٙٛ ٔحشص  

 ػاٛ ٞیبت ػّٕی دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٚخذٔبت دسٔب٘ی ؿٟیذ ثٟـتی دوتشٔؼؼٛد ٔشدا٘ی  
 دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٚخذٔبت دسٔب٘ی تجشیض ػاٛ ٞیبت ػّٕی دوتش ثٟشٚص ٘میّی  
 ػاٛ ٞیبت ػّٕی دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٚخذٔبت دسٔب٘ی ؿٟیذ ثٟـتی دوتشداٚد یبدٌبسی  
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 اختصبسات
3TC  Lamivudine  

ABC  Abacavir 

AFB  Acid Fast Bacillus 

AIDS  Acquired Immuno Deficiency Syndrome 

ALT  Alanine Aminotransferase 

ART  Antiretroviral Treatment 

AST  Asparate Aminotransferase 

BID  Twice Daily 

BUN  Blood Urea Nitrogen 

CD4  cell cluster of differentiation antigen 4 cell 

d4T  Stavudine 

ddI  Didanosine 

DOT  Directly Observed Treatment 

EFV  Efavirenz 

ELISA  Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

ETM  Ethambutol 

HAART  Highly Active Antiretroviral Treatment 

HBsAg  Hepatitis B Surface Antigen 

HBV  Hepatitis B Virus 

HCV  Hepatitis C Virus 

HIV  Human Immunodeficiency Virus 

HS  Before Sleep 
IDU  injecting drug user 

INH  Isoniazid 

IRIS  Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome 

LDH  Lactate Dehydrogenase 

LFT  Liver Function Test 

LTBI  Latent TB Infection 
MDR  Multidrug Resistant 
NNRTI  Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor 

NRTI  Nucleoside/Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitor 

NVP  Nevirapine 

OD  Once Daily 

PI  Protease Inhibitor 

PLWHA  People Living with HIV and AIDS 

PML  Progressive Multifocal Leukoencephalopathy 

PPD  Purified Protein Drivative 

PZA  Pyrazinamide 

RIF  Rifampin 

/r  low dose ritonavir (for boosted PI ) 

RTV  ritonavir 

TB  Tuberculosis 

TDF  Tenofovir 

TID  Three Times Daily 

TSH  Thyroid-Stimulating Hormone 

TST  Tuberculin Skin Test 

ULN  Upper Limited of Normal 

XDR  Extensively Drug Resistant 

ZDV  zidovudine (also know as azidothymidine (AZT)) 
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 مقذمٍ
تىٛیٗ ٚ ػّٕىشد وبُٔ ػیؼتٓ ایٕٙی ٘یبصٔٙذ ٚخٛد سیض ٔغزی ٞبی اصّی ٚ ٔمبدیش وبفی ٔٛاد غزایی ٔی ثبؿذ وٝ ایٗ أىبٖ   

, ثٟجٛد تغزیٝ  HIV/AIDSٞذف اص ٔشالجت تغزیٝ ای ٔجتمیبٖ ثٝ . ثب داؿتٗ یه سطیٓ غزایی ٔتؼبدَ أىبٖ پزیش اػت 

یه ثش٘بٔٝ تغزیٝ ای خٛة ٔٙدش ثٝ ٍٟ٘ذاؿتٗ ٚصٖ ثذٖ دس افشاد ثی ػمٔت . ٟب اػت ویفیت ٚ افضایؾ طَٛ ػٕش آ٘, ػمٔتی 

تغزیٝ ٔٙبػت . ؿٛد  HIV/AIDSػٛء تغزیٝ ٔی تٛا٘ذ ٔٙدش ثٝ تبثیشات ٘بٔطّٛثی دس سٚ٘ذ ثیٕبسی ٔجتمیبٖ  ثٝ .  ٔی ؿٛد

 : خٟت افضایؾ طَٛ ػٕشثیٕبساٖ ٚ اػٕبَ حیبتی ریُ ضشٚسی اػت 

 ْفؼبِیت ٚ تٙظیٓ حشاست, حشوت , ثشای ص٘ذٜ ٔب٘ذٖ  تبٔیٗ ا٘شطی الص 

 ٖسؿذ ٚ ٕ٘ٛ ٚ تىٛیٗ ٚ تشٔیٓ ثبفت ٞبی ٔختّف ثذ 

 ٖتغییشات ؿیٕیبیی ٘ظیش ٞآ ٚ ػٛخت ٚ ػبص دس ثذ 

 ت اص ثذٖ دس ثشاثش ثیٕبسی ٞب ٚ ٔمبثّٝ ثب ػٛأُ ػفٛ٘ی ٚ تؼٟیُ سٚ٘ذ ثٟجٛدیظحفب 

ثشای آ٘ىٝ ثتٛا٘ذ خذٔبت دسٔب٘ی ٚ ٔشالجتی ٔب ا. اػت HIVٔجتمیبٖ ثٝ  اسائٝ تغزیٝ ٔٙبػت ثخؾ ٟٕٔی اص خذٔبت ٔشالجتی

یىی اص ضشٚسیبت دػتیبثی  خذٔبت دسٔب٘ی ٚ ٔشالجتیٚخٛد دػتٛساِؼُٕ ٞبی . ٔٛثش ثبؿذ ثبیذ ثب ػطح ویفی ٔطّٛثی اسائٝ ؿٛد

ٛدٞبیی اػت وٝ ثشای اسائٝ ثخـی اص ٔدٕٛػٝ سٕٞٙ ٞذف اص تذٚیٗ ایٗ دػتٛساِؼُٕ وٝ. ثٝ ػطح ویفی ٔطّٛة خذٔبت اػت

تذٚیٗ ؿذٜ  HIVٔجتم ثٝ  حٕبیتی دس ػطح ٔشاوض اسائٝ ایٗ خذٔبت ثٝ ثیٕبساٖ پیـٍیشی ٚ دسٔب٘ی، ٔشالجتی،ثبِیٙی  خذٔبت 

ٞش دػتٛساِؼُٕ حبصُ ػبػت ٞب تمؽ تؼذاد صیبدی اص ٕٞىبسا٘ی اػت وٝ دس تٟیٝ آٟ٘ب . ، دػتیبثی ثٝ ایٗ ٟٔٓ اػتاػت

أیذ . ٔشوض ٔذیشیت ثیٕبسیٟب ٚظیفٝ خٛد ٔی دا٘ذ وٝ ثٝ وّیٝ ایـبٖ ػپبع فشاٚاٖ خٛیؾ سا اػمْ وٙذ. ذٔـبسوت داؿتٝ ا٘

 .اػت ایٗ دػتٛساِؼُٕ ٞب ثتٛا٘ذ ٔٙدش ثٝ استمبء ػطح خذٔبت ؿٛد ٚ ثٝ وٙتشَ ٕٞٝ ٌیشی وٕه وٙذ
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 HIV/AIDS مشخصبت سًء تغذیٍ وبشي اس
وٝ اغّت دس ٔشاحُ پیـشفتٝ ثیٕبسی دیذٜ ٔی اػت  HIVثٝ یٝ دس ٔجتمیبٖ ػمئٓ صیش اص ٔـخصبت ػٛء تغز

 : ؿٛد 

  وبٞؾ ٚصٖ وٝ ثؼٙٛاٖ ثیٕبسیslim  ٔٙدش ثؼیبس ؿذیذ ثذ٘ی تحّیُ ثٝ ٘یض ؿٙبختٝ ٔی ؿٛد ٚ ٟ٘بیتب

  ٔی ٌشدد

  تحّیُ پیـشٚ٘ذٜ ػامت ٚ اص دػت دادٖ چشثی صیش خّذ وٝ ٔٙدش ثٝ پیشی صٚدسع چٟشٜ ٔی ؿٛد 

 ٞؾ ایٕٙی ثیٕبس وٝ ٚی سا ٔؼتؼذ ػفٛ٘ت ٞبی ٔىشس ٔی وٙذوب 

  ٛٔ آؿىبس ٔی ؿٛد صٛست ظشیف ؿذٖ ٚ سیضؽ ٔٛٝ ثوٝ تغییشات 

 اػٟبَ ٚ ػٛء خزة ٔٛاد غزایی  

 

  HIV تالیبن ثٍجم ثٍ اوزصی درویبس َبی 
ٖ فؼبِیت ثذ٘ی ،  ٘یبص ٞبی غزایی ایٗ افشاد تحت تبثیش ػٛأُ ٔختّفی ٘ظیش ػٗ ،  تغییشات فیضیِٛٛطیه،  ٔیضا

 .ٔشحّٝ ثیٕبسی،  ٔیضاٖ ػٛخت ٚ ػبص ٚ ػطح ٚیشٚع خٖٛ ٔی ثبؿذ 

ایٗ  ٔیضاٖ  . ویّٛ وبِشی اػت 2580ٚ  1990ٔٙفی ، ثیٗ  HIVثٝ طٛس ٔؼَٕٛ ٘یبص سٚصا٘ٝ ا٘شطی دس  ثبِغیٗ 

ؼٙی حذٚد ی. ٔٙفی اػت   HIVثیؾ اص افشاد % 10( ثی ػمٔت ) ٔثجت ٚ دس  ٔشحّٝ اِٚیٝ  HIVدس ثبِغیٗ 

ایٗ ٔمذاس ٔی تٛا٘ذ ٔؼبدَ یه فٙدبٖ پٛسٜ ػیت صٔیٙی دس سٚص . ویّٛ وبِشی  ثیـتش ٘یبص ثٝ ا٘شطی داس٘ذ  210

افضایؾ ٔی یبثذ وٝ % 20-30ٔثجت  ٚ دس  ٔشاحُ پیـشفتٝ ٚ ػمٔت داس  ٘یبص ثٝ ا٘شطی  HIVدس ثبِغیٗ . ثبؿذ

فٙدبٖ  2-3ایٗ ٔمذاس ٔی تٛا٘ذ ٔؼبدَ . ی داسد ویّٛوبِشی ثٛدٜ ٚ ثؼتٍی ثٝ ؿذت ثیٕبس 420-630ٔؼبدَ 

 .پٛسٜ  ػیت صٔیٙی دس سٚص ثبؿذ 

ٔٙفی  HIVثیـتش اص وٛدوبٖ % 10 ،ثٝ  ا٘شطی ثشای حفظ سؿذ ثذٖٚ ػمٔت  ٘یبص ٚ HIV ٔجتم ثٝ دس وٛدوبٖ

بٞؾ ٚصٖ افضایؾ ٔی یبثذ ٚ دس ثچٝ ٞبی ػمٔت داس ثب و% 20-30دس وٛدوبٖ ػمٔت داس ٘یبص ا٘شطی . اػت  

 . ا٘شطی سٚصا٘ٝ سا افضایؾ داد % 50-100ثبیذ تب 

مجتالیابن   دراستزاتضی َبی تبمیه اوزصی مىبست 

  HIV ثٍ

 ٔیبٖ ٚػذٜ ثٝ ٚػذٜ ٞبی اصّی غزا  2-3افضٚدٖ  .1

 اػتفبدٜ اص ٔخّٛطی اص ا٘ٛاع ٔٛاد غزایی .2

شثی ٞبی ٔٙبػت ٘ظیدش  اص چاػتفبدٜ تشخیحب ) افضٚدٖ ٔمبدیش وبفی اص چشثی ٞب ثٝ غزاٞبی وٓ وبِشی  .3

 . . . . ( صیتٖٛ ٚ, ػٛیب , آفتبة ٌشداٖ 
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٘ظیش ػشخ وشدٖ ثبدٔدبٖ ٚ ػدیت  ) تصحیح سٚؿٟبی تٟیٝ غزای ثیٕبس دس خٟت افضایؾ وبِشی غزا  .4

 ( ٘بٖ ٔصشفی فطیش ٘جبؿذ ) ٚ اػتفبدٜ اص غزاٞبی تخٕیش ؿذٜ ( صٔیٙی 

 َ ٚ صخٓ ٞبی دٞب٘ی اػٟب ٔب٘ٙذػٛء تغزیٝ وٙٙذٜ دسٔبٖ ػٛأّی وٝ ثٝ تـذیذ  .5

   مىبثع غذایي مًلذ اوزصی در ایزان

, حجٛثدبت  , غدمت  , ثدش٘ح  , ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔؼَٕٛ دس ایشاٖ ؿبُٔ ٘دبٖ   :کزثًَیذرات َب ي قىذ َب 

ٔٙبثغ غٙدی اص  ٘یض وـٕؾ  ثیؼىٛئیت ٚ, ویه , ٔشثب , ٔب٘ٙذ ػؼُ ؿىش ٚ غزاٞبی ؿیشیٗ . ػیت صٔیٙی اػت

ؿىش ثٝ ػبدٌی دس ثدذٖ  .  دس ٔمبدیش ٔتٛػ  ثشای تِٛیذ ا٘شطی ثبیذ ثٝ وبس سٚد ؿىش ثٝ تٟٙبیی . ٞؼتٙذا٘شطی 

دس افشادی وٝ دچبس ثشفه دٞب٘ی یدب ػدبیش   . ثٝ لٙذ ٞبی ػبدٜ تجذیُ ؿذٜ ٚ دس وجذ ثٝ چشثی تجذیُ ٔی ؿٛد 

 . صخٓ ٞبی دٞب٘ی ٞؼتٙذ ثبیذ ٔصشف ؿىش سا ٔحذٚد وشد 

ٚ ٘یض ثبػث طؼٓ ثخـیذٖ ثٝ غدزا ٚ   ٞب ا٘شطی تِٛیذ ٔی وٙٙذچشثی ٞب دٚ ثشاثش وشثٛٞیذسات   :چزثي َب 

 . وٕه ٔی وٙٙذ (  A,D,E ,K) چشثی ٞب ثٝ خزة ٚیتبٔیٗ ٞبی ٔحَّٛ دس چشثی . تحشیه اؿتٟب ٔی ؿٛ٘ذ 

 .ِجٙیبت ٚ حیٛا٘بت اػت , ٔٙجغ چشثی دس ایشاٖ اص ػجضیدبت

ذ اص ٔمبدیش صیبد چشثی ٞدبی اؿدجبع ؿدذٜ ٚ    دس یه سطیٓ غزایی ٔطّٛة ٘جبی.  ا٘ٛاع ٔختّف چشثی ٚخٛد داسد 

سٚغدٗ آفتدبة   ٔب٘ٙدذ   شفیتدی غیش اؿجبع چٙذ ظچشثی ٞبی چشثی ٞبی ٔفیذ ؿبُٔ ا٘ٛاع . تشا٘غ اػتفبدٜ وشد 

ایدٗ چشثدی ٞدب ثبػدث     .  اػت وٝ ٞیذسٚط٘ٝ ٕ٘ی ؿدٛ٘ذ  دس ٔبٞی ٚ ػٛیب ٔٛخٛد  3رست ٚ أٍب ٚ سٚغٌٗشداٖ 

چشثی ٞبی غیش اؿجبع ته ظشفیتی ٘یض ثبػث وبٞؾ خطدش  . ٘ذ وبٞؾ وّؼتشَٚ خٖٛ ٚ حٕمت لّجی ٔی ؿٛ

 . صیتٖٛ ٚ آٚٚوبدٚػت , غزاٞبی حبٚی ایٗ ٘ٛع چشثی ؿبُٔ ثبداْ صٔیٙی . حٕمت لّجی ٔی ؿٛ٘ذ 

ثبػدث  . . .  ِجٙیبت ٚ , وشٜ , ٔبویبٖ , چشثی ٞبی تشا٘غ ٚ ٔبسٌبسیٗ ٚ چشثی ٞبی اؿجبع ؿذٜ دس ٌٛؿت لشٔض 

) غزاٞبی حبٚی چشثدی فدشاٚاٖ   .ثذٖ ؿذٜ  ٚ خطش حٕمت لّجی سا افضایؾ ٔی دٞٙذ  افضِیؾ وّؼتشَٚ ثذ دس

ا٘شطی ثبیذ اص % 15-20. ٕٔىٙؼت ثبػث اػتئبتٛسٜ ٚ تـذیذ اػٟبَ ؿٛ٘ذ ( ا٘شطی ٔصشفی سٚصا٘ٝ % 30ثیؾ اص 

 . طشیك چشثی ٞب تبٔیٗ ؿٛد 
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 پزيتئیه َب 

. بٖ ثدبسداس ٘یدبص ثدٝ پدشٚتئیٗ افدضایؾ ٔدی یبثدذ        دس ص٘. اػت  g/kg1ٔمذاس ٔٙبػت پشٚتئیٗ ٔصشفی حذالُ  

ثدش اػدبع   . ثبیدذ ثبؿدذ    g/kg3-2,5ٚ دس ثچٝ ٞب  g/kg1,0-1,2ثیـتشیٗ ٔمذاس پشٚتئیٗ ٔصشفی دس ثبِغیٗ 

اص ا٘شطی ٔصشفی ثدذٖ  % 12-15. ٔثجت ٘ظیش ػبیشیٗ اػت  HIV٘یبص پشٚتئیٙی ثیٕبساٖ  WHOدػتٛساِؼُٕ 

دس ٔصدشف پدشٚتئیٗ ٞدب ثدشای تدبٔیٗ      . پدشٚتئیٗ اػدت     g80-50ٔؼبدَ  ثبیذ اص پشٚتئیٗ ٞب تبٔیٗ ؿٛد وٝ

 . اػیذٞبی آٔیٙٝ ضشٚسی ثذٖ  ثبیذ اص تشویت غزاٞبی پشٚتئیٙی حیٛا٘ی ٚ ٌیبٞی  اػتفبدٜ ؿٛد 

اص ٔٙبثغ حیدٛا٘ی ٚ ٌیدبٞی   ( ػبص٘ذٜ ثذٖ ) غزاٞبی پشٚتئیٙی  :مىبثع تبمیه پزيتئیه غذایي 

ٔدبٞی ٚ ٔٙدبثغ   , تخدٓ ٔدشؽ   , ٔبویدبٖ  , ٌٛؿت لشٔض , ؿبُٔ  ؿیش ٚ ِجٙیبت  ٔٙبثغ حیٛا٘ی.  تبٔیٗ ٔی ؿٛ٘ذ

ثبداْ صٔیٙدی  , ٌشدٚ , ػٛیب , لبسذ , ٘خٛد , ػذع , ِٛثیب چـٓ ثّجّی , ٌیبٞی ؿبُٔ  ا٘ٛاع حجٛثبت  ٘ظیش ِٛثیب 

 . تٙٛع اػیذ ٞبی آٔیٙٝ دس پشٚتئیٗ ٞبی ٌیبٞی وٕتش اػت . ٚ ا٘ٛاع آخیُ اػت 

دس ٔدٛسد ٘حدٜٛ غٙدی ػدبصی      :میه پزيتئیه مًرد ویبس ثیمبران استزاتضی َبی تب

 : غزای ثیٕبساٖ اص ٘ظش پشٚتئیٗ ثیٕبس سا سإٞٙبیی  وٙیذ 

  اص ٔٙبثغ ٌیبٞی ٚ حیٛا٘ی تٛأب اػتفبدٜ ؿٛد 

 ٔٙبثغ حیٛا٘ی ثشای تبٔیٗ آٞٗ ٔٛسد ٘یبص ثذٖ ٔٙبػت تش٘ذ 

 ٙٙذٜ اػت ٚ ٘یض ٔب٘غ اص سؿذ ػٛأدُ  ٔبػت خٟت تؼٟیُ ٞآ ٚ خزة غزاٞب دس ثذٖ ثؼیبس وٕه و

 . ػفٛ٘ی ثیٕبسی صا ٔی ؿٛد 

         دس ثیٕبساٖ ثب ػذْ تحُٕ الوتٛص وٝ لبدس ثٝ تحُٕ ؿدیش ٘یؼدتٙذ اص ٔبػدت ٚیدب ؿدیش ثدذٖٚ الوتدٛص

اص ٔصشف ٕٞضٔبٖ ؿیش ثب ثؼای اص آ٘تی ثیٛتیه ٞب ثخصٛف تتشاػیىّیٗ ٞب خٛدداسی . اػتفبدٜ ؿٛد 

 . ؿٛد 
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 مىبثع ریش مغذی َب 
ٔثجت سٚصا٘ٝ یىی اص فشآٚسدٜ ٞبی داسٚیدی حدبٚی ٔمدبدیش ودبفی      HIVالصٔؼت ٞش ثیٕبس  WHO  ثٝ تٛصیٝ 

 ,E ,وٕپّىغ Bداسٚٞبی تمٛیتی ٘ظیش ٚیتبٔیٗ ٞبی . دسیبفت وٙذ ( ٚیتبٔیٗ ٞب ٚ ٔٛاد ٔؼذ٘ی ) سیضٔغزی ٞب 

C  حدبٍّٔی ٚ ٚصٖ ٌدشفتٗ   ٔٙدش ثٝ ثٟجٛد ػیؼتٓ ایٕٙی ؿذٜ ٚ ثبػث وبٞؾ اػٟبَ وٛدوبٖ ٚ ثٟجٛد ٘تیدد ٝ

 . ٔٙبػت خٙیٗ ٚ وبٞؾ ٔشي ٚ ٔیش ٚ صایٕبٖ صٚدسع یب تِٛذ ٘ٛصاد ثب ٚصٖ وٓ ٔی ؿٛد 

دسیبفدت   Aٔدبٜ یده ثدبس ٚیتدبٔیٗ      4-6ٔبٞٝ ثٝ طٛس دٚسٜ ای ٞش  6-59الصٔؼت وٛدوبٖ  WHOثٝ تٛصیٝ 

ٔدبٜ   12ٛدودبٖ ثدبالی   ثشای و IU200000ٔبٜ ٚ  6-12ثشای ٘ٛصاداٖ  IU100000ٔمذاس تٛصیٝ ؿذٜ  . وٙٙذ

ثبػث وبٞؾ ٘بتٛا٘ی ٞب ٚ ٔشي ٚ ٔیش ٘بؿی اص اػدٟبَ دس   Aثٝ ٘ظش ٔی سػذ ٔصشف ایٗ دٚسٜ ٚیتبٔیٗ . اػت 

اص فشآٚسدٜ ٞبی ( فم  یه ػذد ) اػتفبدٜ اص لشف ٞبی سیضٔغزی ٞب ثبیذ ثٝ ٔصشف سٚصا٘ٝ . ایٗ وٛدوبٖ ؿٛد 

ذ اص ا٘ٛاع خبف سیض ٔغزی ٞب ثدب دٚص ثیـدتش اػدتفبدٜ    دس ٔٛاسد خبف ٚ وٕجٛدٞبی ؿذی. داسٚیی ٔحذٚد ؿٛد 

ٔصشف ثیؾ اص حذ ثؼیبسی اصٚیتبٔیٗ ٞب ٚ ٔدٛاد ٔؼدذ٘ی   . . . (. وٓ خٛ٘ی ٚ , اػٟبَ , ٘ظیش ػٛءخزة ) ؿٛد 

 ٔدغ   ٚػدّٙیٓ  , سٚی , آٞٗ ,  Aٔؼٕٛٔیت ؿذیذ ٔی دٞذ وٝ ایٗ ٔٛاسد ثٝ خصٛف دس ٔٛسد ٚیتبٔیٗ ٞبی 

 .سخ ٔی دٞذ 

بٚی ٔمبدیش وبفی ٔیٜٛ ٚ ػجضیدبت ٚ ٔٙبثغ حیٛا٘ی ٔی تٛا٘ذ ٘یدبص سٚصا٘دٝ ثدٝ سیضٔغدزی ٞدب سا      سطیٓ غزایی ح

ا٘ٛاع ٔختّف ػجضیدبت ثب ثشي ٞبی تیشٜ حبٚی ٔمبدیش فشاٚاٖ ٚیتبٔیٗ ٞب ٚ ٔٛاد ٔؼذ٘ی ٞؼدتٙذ  . تبٔیٗ وٙذ 

) ا٘دٛاع فّفدُ ٚ ػدجضیدبت    , جض ِٛثیب ػ, وذٚ تٙجُ , خیبس , ثبدٔدبٖ , پیبص , ٞٛیح , وذٚ , اػفٙبج , ٘ظیش وّٓ 

٘بس٘دی ٚ ٞٙذٚا٘ٝ لشٔض غٙی اص ا٘ٛاع ٚیتبٔیٗ ٞب ٞؼتٙذ ٚ ثتب ودبسٚتٗ ٔٛخدٛد دس   –ٔیٜٛ ٞبی صسد ( . خؼفشی 

اص ا٘ٛاع  g400ایٗ افشاد ثبیذ سٚصا٘ٝ   WHO/FAOثٝ تٛصیٝ . وٕه ٔی وٙذ  Aآٟ٘ب ثٝ ػبختٝ ؿذٖ ٚیتبٔیٗ 

  . ٔیٜٛ خبت ٚ ػجضیدبت اػتفبدٜ وٙٙذ

    فیجزَب ي مىبثع غذایي آن
فیجشٞب ٔٛخت تؼٟیُ حشودبت سٚدٜ ٚ  . سطیٓ غزایی ٔجتمیبٖ ثٝ اذ آی ٚی ثبیذ حبٚی فیجش غزایی وبفی ثبؿذ

ػدجضیدبت ٚ ٔیدٜٛ خدبت ٔٙدبثغ ثؼدیبس      , آسد ػدجٛع داس  , غمت وبٔدُ  . ػمٔت ػیؼتٓ ٌٛاسؿی ٔی ؿٛ٘ذ 
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دس ٔٛاسدی وٝ فدشد دچدبس   . ٚ غیش لبثُ ٔحَّٛ ٞؼتٙذ ٔٙبػت تبٔیٗ فیجشٞبی غیش لبثُ ٞآ ٚ یب ٘یٕٝ ٞآ 

اػٟبَ ؿذٜ ثبؿذ فیجشٞبی غیش ٔحَّٛ اص ٔٙـب حجٛثبت ٚ غمت ٚضؼیت اػٟبَ سا ثدذتش ٚ فیجشٞدبی ثدب ٔٙـدب     

.  ؿذت اػٟبَ سا وٕتش ٔی وٙٙذ , ثب اتصبَ آة ثٝ خٛد دس سٚدٜ , ٔیٜٛ خبت وٝ لبثّیت ا٘حمَ ثیـتشی داس٘ذ 

, ػجضیدبت, ٘بٖ وبُٔ ػجٛع داس) صیٝ ٔی ؿٛد اص غزاٞبی ثب حدٓ فیجش ثبال اػتفبدٜ ؿٛددس ٔٛاسد یجٛػت تٛ

ٕٔىٙؼدت دس سفدغ   ( پؼدیّیْٛ  , ٔتیُ ػدِّٛض  ) داسٚٞبی حبٚی فیجش ( . ٔیٜٛ خبت ٚ آخیُ , رست پختٝ ؿذٜ

 . یجٛػت ٔؤثش ثبؿٙذ 

 ویبس ثٍ آة 
.  اػدت  ( ِیدٛاٖ   8) ِیتش  2ذالُ ٔصشف سٚصا٘ٝ آة ح. ایٗ ثیٕبساٖ ثبیذ ٔمبدیش وبفی آة تٕیض ٚ ػبِٓ ثٙٛؿٙذ 

تب٘یٗ ٞبی ٔٛخٛد دس چبی ٕٔىٙؼت ثبػث وبٞؾ آٞٗ ثذٖ ؿذٜ . لٟٜٛ ٚ چبی سا ٕ٘یتٛاٖ خبیٍضیٗ آة وشد 

 .ٚ ٔصشف لٟٜٛ ٔی تٛا٘ذ ثبػث وٓ آثی ؿٛد 

ٔتبثِٛیؼدٓ ٚ اثدش    اِىُ ٔٙدش ثٝ وٓ آثی ثذٖ ٔی ؿٛد ٚ ثدب . ٔـشٚثبت اِىّی ثشای ایٗ ثیٕبساٖ ٘بٔٙبػت اػت 

 .اِىُ ػٛاسض خب٘جی ػٛء داسٚٞب سا ٘یض ثذتش ٔی وٙذ . ثخـی ثؼیبسی اص داسٚٞب تذاخُ داسد

   مقبدیز کبفي غذا ثزای یک رصیم متىبست

 .اػت  cc200ا٘ذاصٜ ٌیشی ثش اػبع یه ٚاحذ ٔؼبدَ یه فٙدبٖ  

 :یه ٚاحذ اص ایٗ غزاٞب ٔؼبدَ , غزاٞبی ِٔٛذ ا٘شطی 

 ٖیه وف دػت ٘ب 

  ثش٘ح یب غمت پختٝ , ٘صف فٙدبٖ ٔبوبسٚ٘ی 

  ٜیه فٙدبٖ ػیت صٔیٙی پختٝ ؿذ 

  ػٝ ػذد ثیؼىٛئیت 

 :یه ٚاحذ اص ایٗ غزاٞب ٔؼبدَ , غزاٞبی ػبص٘ذٜ ثذٖ 

  خـه یب یه فٙدبٖ ِٛثیبی پختٝ( ِٛثیب ) ٘صف فٙدبٖ حجٛثبت 

 یه فٙدبٖ ؿیش یب ٔبػت 
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 90-50 ٌٝشْ ٌٛؿت یب ٔشؽ پخت 

 : یه ٚاحذ ٔؼبدَ ,  غزاٞبی ٔحبفظ

  ٜٛ( پشتمبَ ٚ, ػیت ) یه ػذد ٔی ... 

 ٜٛ٘صف فٙدبٖ آة ٔی 

  ٝیه فٙدبٖ ػجضی خبْ یب ٘صف فٙدبٖ ػجضی پخت 

 (حذاقل ) ومًوٍ ای اس غذای متعبدل ريساوٍ 
 

 غذاَبی محبفظ غذاَبی سبسوذٌ ثذن غذاَبی اوزصی سا

 ّاحذ غزای اًشژی صا 6
) قبضق چبیخْسی سّغني  5

 (گشم  55

 یک ّاحذ حجْثبت
 یک ّاحذ اًْاع گْضت

 یک ّاحذ ضیش 
 قبضق چبیخْسی سّغي5

فٌجننننبى جننننجضیجبت  55/1
 پختَ یب 

 ّاحذ ججضیجبت خبم 5
 ّاحذ هیٍْ 5

 

 .ثش اػبع ٚضؼیت ثیٕبسی فشد اضبفٝ ٔی ؿٛد % 10-30ثٝ ٔمبدیش فٛق 

ثبیذ اص ٘ظدش ٚسٚد ثدٝ ٔشحّدٝ     اص ٚصٖ خٛد سا اص دػت دادٜ ثبؿٙذ% 10ٔبٜ حذالُ  2-3افشادی وٝ ػشض ٔذت 

  .ایذص ٚ ٘یبص ثٝ دسٔبٖ ثشسػی ؿٛ٘ذ 

 :ثزوبمٍ غذایي پیشىُبدی ريساوٍ 

 يعذٌ در ريس 6: مبکبريوي / ثزوج / غالت / وبن   #

 : ٞش ٚػذٜ ؿبُٔ 

 1  ٖیب( یه وف دػت ) ثشؽ ٘ب 

  ٘صف اػتىبٖ ثش٘ح پختٝ یب ٔبوبسٚ٘ی یب 

 30  ٌٝشْ غمت پخت 

 اس ٚ غمت ثب فیجش ثبال اسخحیت داسد ٘بٖ وبُٔ ػجٛع د* 
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ثدبس   11دس صٛست تحّیُ ػامت ٚ وبٞؾ ؿذیذ ٚصٖ ثذٖ تؼذاد ٚػذٜ ٞب ٕٔىٙؼت تدب  ** 

 ثشػذ

  يعذٌ در ريس 3حذاقل : سجشیجبت ي میًٌ جبت  #

 : ٞش ٚػذٜ ؿبُٔ 

  ٝیب( فّفُ , ٞٛیح ) یه فٙدبٖ ػجضی خشد ؿذٜ یب ٘صف فٙدبٖ ػجضی پخت 

  یب. . . ( , خؼفشی ) ثشي داس خبْ یه فٙدبٖ ػجضیدبت 

  ٜٛ(ػیت ٚ , پشتمبَ ) یه ػذد ٔی  . . . 

 ػجضیدبت ثب ثشي تیشٜ سا ا٘تخبة وٙیذ * 

 ػجضیدبت ٚ ٔیٜٛ خبت ٔتٙٛع ثب سٍٟ٘بی ٔختّف حبٚی ا٘ٛاع ٚیتبٔیٗ ٞب ٞؼتٙذ** 

 يعذٌ در ريس 2حذاقل : پىیز /مبست/شیز #

 : ٞش ٚػذٜ ؿبُٔ 

  یبیه فٙدبٖ ؿیش یب ٔبػت 

 60-40  ٌشْ پٙیش 

 اص ِجٙیبت وٓ چشة اػتفبدٜ ؿٛد* 

 حجًثبت/تخم مزغ/آجیل/مبَي/ مزغ/ گًشت #

 90-60  ٓٔبویبٖ یب ٔبٞی پختٝ ؿذٜ ثبیذ سٚصا٘ٝ ٔصشف ؿٛد, ٌشْ ٌٛؿت ِخ 

  ٌَشْ ٌٛؿت ٞؼتٙذ  30غزاٞبی صیش ٔؼبد: 

o 1 ػذد تخٓ ٔشؽ 

o 3/1 ُفٙدبٖ آخی 

o 2  لبؿك غزاخٛسی وشٜ ثبداْ صٔیٙی 

o  (ثبلم , ِٛثیب ) فٙدبٖ حجٛثبت ٘صف . . . 

ثشای خٌّٛیشی یب ثبصٌشدا٘ذٖ تحّیُ ػامت ػؼی وٙیذ وٝ یه ٔٙجغ پشٚتئیٙدی ثدٝ ٞدش    * 

 ٚػذٜ غزا اضبفٝ وٙیذ

 ٔشؽ ثذٖٚ پٛػت ٚ ٔبٞی ثش ٌٛؿت لشٔض اسخحیت داسد ** 
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 ثشای وبٞؾ وّؼتشَٚ خٖٛ ٚ ٘یض وبٞؾ خطش ثیٕبسی لّجی تٛصیٝ ٔی ؿٛد اص ٔصشف*** 

ؿیش ٚ پٙیش چدشة ٚ ودشٜ   , پٛػت ٔشؽ , غزاٞبی حبٚی چشثی اؿجبع ؿذٜ ٘ظیش ٌٛؿت لشٔض 

آخیُ ٚ , خٛدداسی وٙیذ ٚ ثدبی آٖ اص غزاٞبی حبٚی چشثی اؿجبع ٘ـذٜ ٘ظیش سٚغٗ صیتٖٛ 

 . وشٜ ثبداْ صٔیٙی اػتفبدٜ وٙیذ 

 حتٕب دس ثش٘بٔٝ غزایی ؿٕب ٔبٞی ٚ ٌشدٚ ٌٙدب٘ذٜ ؿٛد**** 

ٚػذٜ  6حذالُ . ذٜ ٞبی غزایی ساافضایؾ ٚ ٔمذاسٞش ٚػذٜ سا وبٞؾ دٞیذ تؼذاد ٚػ***** 

 .غزا دس سٚص ٔیُ ؿٛد 

مذاخالت غذایي در سًءتغذیٍ حبد ثیمبران مجتال 

 HIVثٍ 
تغییشات اؿتٟب ٚ ٚضؼیت خزة ٔٛاد غزایی دس ثدذٖ ایدٗ ثیٕدبساٖ اص    , ثش اػبع تٛا٘بیی ثیٕبس دس خٛسدٖ غزا 

 : دس ایٗ ٔشحّٝ اػتفبدٜ ٔی ؿٛد سٚؽ ٞبی ٔختّف تغزیٝ ای 

 Sip feeding  :     دس ٔٛاسد ػٛء تغزیٝ ؿذیذ ٚ ضؼف ػٕٛٔی الصٔؼت ٔىدشسا ٔمدبدیش ا٘دذن غدزا سا (

 . دس دٞبٖ ثیٕبس ٌزاسد ( لبؿك لبؿك 

  ٜدس ٔٛاسدی وٝ لبدس ثٝ ثّؼیذٖ ٘یؼت ا٘دبْ ؿٛد : تغزیٝ ثب ِِٛٝ ٔؼذ . 

  ٌٛاسؽ ػّٕىشد طجیؼی ٘ذاسد اػتفبدٜ ٔی ؿٛد ٘ظیش دس ٔٛاسدی وٝ دػتٍب: تغزیٝ اص ساٜ ٚسیذی ٜ : 

 آٔبدٌی ثشای خشاحی 

 پشٚتئیٗ -ػٛء تغزیٝ ؿذیذ ا٘شطی 

  ٔحذٚدیت ؿذیذ ثّغ ثذ٘جبَ ػٛأّی ٘ظیش: 

o ثی اؿتٟبیی ثؼیبس ؿذیذ 

o ػذْ تحُٕ تغزیٝ خٛساوی 

o  اػٟبَ ؿذیذ 

o ا٘تشٚپبتی ایذص 
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o َاػتفشاؽ غیش لبثُ وٙتش 

o پب٘ىشاتیت حبد 

o دٞب٘ی حّمی صخٓ ٞبی ثضسي 

o اختمالت ػصجی 

مزاقجت َبی تغذیٍ ای در مبدران ثبردار مجتال ثاٍ  
HIV 
  ٖوبِشی ثیؾ اص ص٘بٖ غیش ثبسداس اػت  300-500ثطٛس وّی ٘یبص ثٝ ا٘شطی دس ایٗ ص٘ب . 

  ثشای خٌّٛیشی اص وٓ خٛ٘ی ثٝ پیـدٟٙبد  :لشف ٞبی حبٚی آٞٗ ٚ اػیذ فِٛیهWHO    سٚصا٘دٝ یده

دس . ٔدبٜ تددٛیض ؿدٛد     6ٔیىشٌٚشْ اػیذ فِٛیه ثبیذ اص ٔبٜ ػْٛ تب  600آٞٗ ٚ  mg60لشف حبٚی 

 . ٔٛاسد وٓ خٛ٘ی ؿذیذ ٔمذاس داسٚ افضایؾ ٔی یبثذ 

  ٝ٘دس ص٘بٖ ثبسداس سٚصاg6    پشٚتئیٗ ثٝ ٔمذاس پشٚتئیٗ سٚصا٘ٝ اضبفٝ ؿٛد وٝ ثبیذ حبٚی ا٘دٛاع اػدیذٞبی

 .آٔیٙٝ ضشٚسی ثبؿذ 

  ٚیتبٔیٗ ٞب ٚ أمح ٔؼذ٘ی ثشای ص٘بٖ ثبسداس إٞیت ٚیظٜ ای داسد ٔصشف وبفی : ٘یبص ثٝ سیض ٔغزی ٞب

ثبیذ دس ٔدٛسد  . ٔیٜٛ خبت ٚ غزاٞبی غٙی ؿذٜ صشف وٙٙذ , ٚ اص ایٗ سٚ ثبیذ ٔمبدیش وبفی ػجضیدبت 

غدزاٞبی  . ٔبدس سا سإٞٙدبیی ودشد    Aا٘تخبة غزاٞبی ٔٙبػت ٚ غٙی اص ٚیتبٔیٗ ٞب اص خّٕٝ ٚیتبٔیٗ 

 . یش ٔیٜٛ ٞبی ٘بس٘دی سً٘ ٚ ػجضیدبت ثب ثشي ٞبی تیشٜ سا تٛصیٝ وٙیذ حبٚی ثتب وبسٚتٗ ٘ظ

o  سٚصا٘ٝ یه لشف حبٚی آٞٗ ٚ اػیذ فِٛیه ثٝ ٔبدس ثبسداس تدٛیض ٕ٘بئیذ 

o  7دس صٛست وٓ خٛ٘ی ؿذیذ> Hb  دٚص دسیبفتی آٞٗ دٚ ثشاثش ؿٛد 

o  ٗیه دٚص ٚاحذ ٚیتبٔیA  (IU 200000  )ؿٛد  دس ٞفتٝ ٞـتٓ ثؼذ اص صایٕبٖ تدٛیض 

o  ٔصشف ٕ٘ه یذ داس دس ثبسداسی فشأٛؽ ٘ـٛد 
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 َب پیًست
 HIVتٛصیٝ ٞبی غزایی دس اختمالت ٔؼَٕٛ دس ٔجتمیبٖ ثٝ .1خذَٚ 

 

واااااً   علل احتمبلي مذاخالت

 اختالل

  (غسوپ ودو, چای کم رنگ , آب جوشیده ) نوشیدن مقادیر کافی مایعات 
 ی مناسب خوراکی مناسب استفاده از محلول هاORS  , روش تهیه

قاشق  4+ لیتر آب جوشیده خنک شده  1) خانگی آن را به بیمار بیاموزید 
  (نصف قاشق چایخوری نمک + چایخوری شکر 

  در طول مدت اسهال تغذیه قطع نشود 
 درمان مناسب عوامل عفونی 
   در صورتی که اسهال یک عارضه دارویی باشد در مورد نحوه ادامه

 دارو باید تصمیم گیری شود 
  توصیه ها: 
  غذاهای حاوی مایعات . مقادیر کم غذا بطور مکرر به بیمار خورانده شود

مصرف شود نظیر (  از منابع میوه ها و سبزیجات ) بیشتر و فیبر مناسب 
 . . . (گوجه فرنگی و, هویج کدو 

 غذاهای حاوی پتاسیم فراوان مصرف شود نظیر موز 
 ف الکلاجتناب از مصر 
   در صورت تداوم عالئم یا وجود خون در مدفوع ارجاع شود 
  از . غذا ها خوب پخته شوند و از مصرف غذای خام خودداری شود

 . غذاهای تخمیری نظیر ماست استفاده شود 
   نان , برنج ) غذاهای حاوی کربوهیدرات زود هضم بسیار مفید است ,

 ( سیب زمینی 
 شیر کم چرب فراموش نشود 
 اهایی که نباید صرف شود غذ:  

 لبنیات چرب 

  چای پررنگ و الکل, قهوه 

 ( کره, خامه ) غذاهای چرب 

  نوشابه های گاز دار, پیاز , غذاهای نفاخ مثل کلم 

 غذاهای سرخ شده 
 

   عفونتهااااای باااااکت ,
 ویروسی یا قارچی

   تاااثیر مسااتقیم ویاارو
بااااااااااار روده هاااااااااااا و 
 عوارض دارویی

 مسمومیت های غذایی 

 مااااااواد  سااااااو  جااااااذب
, غذایی نظیار ککتاوز 
 چربی و قند ها 

  عاااااادم تحماااااال مااااااواد
 غذایی نظیر ککتوز

 اسهال

 شستشوی مکرر دهان با آب نمک رقیق ولرم 
  چای پررنگ و نوشابه , قهوه , اجتناب از مصرف غذاهای داغ و شیرین

 های گاز دار
 جتناب از مصرف الکلا 

  تااااااااااثیر بیمااااااااااری و
 داروها

  مصاارف باایش از حااد
ور و غاااااااااذاهای شااااااااا

خشک یا نوشیدن بیش 
 از حد قهوه

خشککککککککککک   
 دهان

 بررسی علل احتمالی 
  بار در روز 3توصیه به ورزش 
 کاهش مقدار غذای مصرفی 
 توصیه به مصرف غذاهای متنوع ولی بدون چربی و شیرینی زیاد 
 مانیتور مداوم وزن 

  مصاارف انااریی باایش
 از حد نیاز

 عوارض دارویی 

  وجااود چرباای زیاااد در
 غذا

فکککککککککک ا   ا
 و ن
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 HIVتٛصیٝ ٞبی غزایی دس اختمالت ٔؼَٕٛ دس ٔجتمیبٖ ثٝ .1خذَٚ ادأٝ 

  ارجاع جهت بررسی وضعیت داروهای ضد رتروویرو  و تعیینBMI  
 درمان عفونت های فرصت طلب 
  اگر اختالکت تغذیه ای وجود دارد کزمست با یک برنامه غذایی متناسب و

, را با افزودن کره بادام زمینی کیفیت غذا . متعادل رییم بیمار اصالح شود 
 .شیر یا تخم مرغ به پوره یا سوپ باک ببرید  

 مقدار پروتئین غذا را افزایش دهید 
  مختصری چربی به غذا اضافه شود 
 میان وعده بین وعده های اصلی فراموش نشود 
  برای بهبود عضالت مؤثر است( پیاده روی) توصیه به ورزش های سبک 
  در صورت لزوم برای بررسی هورمونی . ر چک شود ماه وزن بیما 2هر

 ارجاع شود
           

 تاثیر بیماری 

 مصرف ناکافی غذا 

 سو  جذب 

  عاااوارض داروهاااای
) خااااااااااااااااااااااااااااااااا  
 (لیپودیستروفی

  تغییااارات هورماااونی
) در بااااااااااااااااااااااااااااادن 
تستوسااااااااااااااااااترون و 

 (تیروکسین 

 تحل ل
/ عضکک   

کککککککککککاه  
 و ن

  بطور ( خاری سو, نان ) مصرف مقادیراندک از غذاهای خشک و کم نمک
 مکرر که باعث آرام شدن معده می شود

  آبلیمو, بعد از هر وعده غذایی مقدار کمی مایعات بنوشند مثل آبمیوه رقیق 
  زنجبیل را در آب سرد خرد کنید و به ) دم کرده زنجبیل توصیه مناسبی است

 ( دقیقه بجوشانید و بعد صاف کرده بنوشند  11مدت 
 ادویه دار و بودار, خ شده اجتناب از غذاهای چرب و سر 
 اجتناب از مصرف الکل و قهوه 
  تب و یا وجود خون در آن باید ارجاع شود , در صورت تداوم تهوع 

 

   ماکریاا ) عفونت ها
 ...  (کاندیدیاز, 

  عوارض داروها 

   عاااوارض ناشااای از
 غذاهای بودار

  مسمومیت غذایی 
 

 
تهککککککو  و 
 استفراغ

  (و و غرغره آب گرم شستش) رعایت بهداشت کامل دهان 
 مصرف غذاهای متنوع و اشتها آور در هر فصل 
  چرخاندن غذا در داخل دهان که منجر به فعال شادن گیرناده , جویدن کامل غذا

 های چشایی می شود
  سرکه و گوجه فرنگی برای تحریک گیرنده های چشایی, استفاده از لیمو 
  بین غذا ها مرتبا آب و مایعات بنوشند 
 

 وییعوارض دار 

 تغذیه ناکافی 

 سرماخوردگی 

 ماکریا 
 

تغ  کککککککککککککر 
حکککککککککککککک  

 چشا  

  سابزیجات و , ناان سابو  دار , غذاهای با فیبار زیااد توصایه شاود نظیار ذرت
 میوه جات

  (لیوان  8حداقل ) مقادیر کافی آب بنوشید 
  کمتر استفاده شود( کنسرو ها ) از غذاهای با مواد نگهدارنده 
  تون فراموش نشودزی, زیره , خیار, انجیر , کاهو 

 تغذیه نامناسب 

 مایعات ناکافی 

      عوووووووووووووووووو

 د  وها

  بوس 

  تخام مارغ آب پاز , غذاهای نرم و خمیری توصیه می شود نظیار هاویج پختاه ,
 موز 

  حلیم , سوپ , سیب زمینی 
 از مصرف غذای داغ خودداری شود 
  شاور و چسابناک کاه باعاث تحریاک زخام هاای , اجتناب از غاذاهای پار ادویاه

 می شوددهانی 
 پرهیز از آب میوه های ترش 
 اجتناب از مصرف الکل 

   کاندیووووووووووووودیا ی

دهووواا نااوووی    

 ید  یوا عا هوه 

 د  وها

برفککککککککککک  
 دهان
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 (:ٔٙبثغ ٚ ػّٕىشد ) سیض ٔغزی ٞبی ٟٔٓ . 2خذَٚ

 
 
 
 
 
 
 

 ریز مغذی نشانو ىای کمبود  عملکزد منبع ریزمغذی
 

, سّغي هبُی , ضیش کبهل 
, ُْیج , جگش , تخن هشغ 

, جیت صهیٌی ضیشیي 
 ججضیجبت ثب ثشگ تیشٍ 

ُبی حفظ جلْل 
, اپیتلیبل ّ هخبط 

عولکشد جیستن 
ثِجْد ثیٌبیی , ایوٌی 
 ّ سضذ

, اختالل سضذ , ضت کْسی 
 کبُص دفبع ثذى

 

 Aّیتبهیي 

, غالت کبهل ثب ججْط 
, هبُی , هبکیبى , گْضت 

, تخن هشغ , ضیش , جگش 
 حجْثبت

, هتبثْلیسن اًشژی 
, افضایص اضتِب 
ثِجْد عولکشد 

 جیستن عصجی

ثی , الًی ضعف عض, ثشی ثشی 
ثضسگی قلت ّ , ّسم , اضتِبیی 

 کبُص ُطیبسی

ّیتبهیي 
B1(ًیبجیي) 

, جگش , تخن هشغ , ضیش 
, هبجت , هبُی , گْضت 

غالت , ججضیجبت ثشگ داس 
 کبهل ّ حجْثبت

ثِجْد هتبثْلیسن 
, اًشژی ّ ثیٌبیی 
 جالهت پْجت

پش , التِبة صثبى ّ گْضَ لت ُب 
 خًْی حلق

 

ّیتبهیي 
B2(سیجْفالّیي) 

, گْضت , تخن هشغ , ضیش 
حجْثبت , هبُی , هبکیبى 

, ججْط ثشًج , کبهل ّ غالت 
 قبسچ

ثِجْد هتبثْلیسن 
جالهت , اًشژی 

ثِجْد , پْجت 
عولکشد جیستن 

 عصجی

 (جٌْى , اجِبل , دسهبتیت ) پالگش 
 

ّیتبهیي 
B3(ًیبجیي) 

, جیت صهیٌی , ثٌطي 
, هبکیبى , هبُی , گْضت 
, بدّ آّّک, رست , ٌُذّاًَ 

ججضیجبت ثب , کلن ثشّکلی 
 ثشگ ُبی تیشٍ

هتبثْلیسن ّ جزة 
کوک ثَ , چشثی ُب 

جبخت جلْل ُبی 
 خًْی

 

صخن ُبی صثبى ّ , التِبة صثبى 
 ًشّپبتی هحیطی, گْضَ دُبى 

 

ّیتبهیي 
B6(پیشیذّکسیي) 

, هبکیبى , هبُی , گْضت 
 ضیش , تخن هشغ , پٌیش 

 

جبخت جلْل ُبی 
ًگِذاسی , جذیذ 

, ُبی عصجی جلْل 
هتبثْلیسن چشثی ّ 

 اجیذ ُبی آهیٌَ

تخشیت , التِبة صثبى , کن خًْی 
, جلْل ُبی عصجی ّ پْجت 

 جٌْى, کبُص ُطیبسی , ضعف 
 

ّیتبهیي 
B12(کْثبالهیي) 

, ( هشکجبت) هیٍْ ُبی تشش 
, کلن , ججضیجبت ثشگ داس 

گْجَ , فلفل , جیت صهیٌی 
 ضیش تبصٍ , فشًگی 

 

آًتی اکسیذاى اجت 
کوک ثَ اجتخْاى  ,

خْى جبصی , جبصی 
هتبثْلیسن پشّتئیي , 

 ّ جزة جلٌین

ضعف , ثی اضتِبیی , اجکْسّی 
خًْشیضی اص , اختالل ثِجْد صخن , 

 لثَ ُب 
 

 Cّیتبهیي 

, ثبدام صهیٌی , ضیش , جگش 
, سّغي رست , ججضیجبت ججض 
تخوَ , جْیب , صسدٍ تخن هشغ 

گْجَ , ًبسگیل , آفتبة گشداى 
جیت صهیٌی  ,فشًگی 
 ضیشیي 

 

تْلیذ جلْل ُبی 
آًتی , خًْی 

ثِجْد , اکسیذاى 
 یجیستن ایوٌ

ضعف جیستن , کن خًْی 
 ّسم, ثی قشاسی , عصجی عضالًی 

 

 Eّیتبهیي 
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 (:ٔٙبثغ ٚ ػّٕىشد ) سیض ٔغزی ٞبی ٟٔٓ . 2ادأٝ خذَٚ

 
 
 

 ٔؼَٕٛ ایشا٘یاسصؽ ا٘شطی ٚ پشٚتییٗ غزاٞبی . 3خذَٚ

انزژی بز 
حسب 

کیلوکالزی در 
 صد گزم

پزوتیین  
بزحسب گزم 

 در صد گزم

 نام غذا
 
 
 

 گزوه غذایی

 حبوبات رست 9 073

 جثشً 8 059

 آسد گٌذم 11 043

 ریشو ىا جیت صهیٌی 6 101

 سایز موارد هْص 1 139
 

 جْیب 03 459

 ضکش - 075

با منشاء  چشثی پختَ - 933
 فیلَ هبُی 75 544 حیوانی

 (گْجبلَ)گْضت 53 183

 هشغ 55 160

 تخن هشغ 15 154

 ضیش کبهل گبّ 0 70

 یفی جاتص کبُْ 54 053

 لْثیب 18 047
 
 
 

 

 

 ریز مغذی نشانو ىای کمبود  عملکزد منبع ریزمغذی
 

غالت کبهل , هبُی , گْضت 
, ضیش , آجیل , ثٌطي , 

, تخوَ کذّ , هبجت 
 ججضیجبت

 

, آًتی اکسیذاًت 
تٌظین جیستن 

ثِجْد , ایوٌی 
, چطبیی ّ ثْیبیی 

ثِجْد سضذ ّ تشهین 
 صخن 

, کبُص هقبّهت ثَ عفًْت ُب 
 اختالل سضذ, صخن ُبی پْجتی 

 

 سّی

,   تخن هشغ, گْضت 
, جْجَ , غزاُبی دسیبیی 

 تخوَ آفتبة گشداى, جگش 

, آًتی اکسیذاًت 
ثِجْد عولکشد عضلَ 

 جٌتض آًضین ُب, قلت 

ثذ , کبُص هقبّهت ثَ عفًْت ُب 
–آجیت قلجی , ضکلی هفبصل 

 اخباللت پْجت ّ هْ, عضالًی 

 جلٌیْم

, هبُی , جگش , گْضت قشهض 
, ٌطي ث, تخن هشغ , هبکیبى 

هیٍْ , غالت  ,ثبدام صهیٌی 
 جبت 

, جبخت ُوْگلْثیي 
, هتبثْلیسن اًشژی 

 آًتی اکسیذاًت
 

 آُي کن خًْی

, ججضیجبت ثب ثشگ تیشٍ , جگش 
, آجیل , ثٌطي , هبُی 

 سّغي ُبی گیبُی

جبخت جلْل ُبی 
ّ خًْی ّ گْاسضی 

 جبیش جلْل ُب

 اختالالت عصجی , آًوی 
 

 فْالت
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