ٍ -2رسش کٌید ٍ فعالیت تدًی خَد را افشایص دهید:
تػمیم ثگیزیذ حذاقل  34دقیقٍ در ريس فؼبلریرت ثرذوری

* اگز تیوار ضدین؟

داضتٍ ثبضیذ .در مسیزَبی کًتبٌ ثجبی استفبدٌ اس مربضریره

 -درحبل حبؾز درمبن خبغی ثزای کجذچزة يجًد وذارد.

پیبدٌريی کىیذ .در غًرتی کٍ میخًاَیذ يرسش کىیرذ ي

 -ايلیه کبر تػحیح ريش وغذیٍ ي کبَص يسن است ي تًغیٍ

اگز اس قجل ثٍ يرسش کزدن ػبدت وذاریذ اثتذا اس مرقربدیرز

میضًد افزاد مجتال ثٍ کجذ چزة ثیص اس  454تب  544گرز در

ريساوٍ کم ضزيع کىیذ ي ثٍ تذریج میشان فؼبلیت خرًد را

َفتٍ کبَص يسن وذاضتٍ ثبضىذ.

افشایص دَیذ.

 -داري در درمبن کجذ اثزات کمکی دارد ي در ياقرغ داريَربی

 -3کلستزٍل خَى ٍ دیاتت خَد را کٌتزل کٌید:

کجذ چزة حبيی مًادی َستىذ کٍ سًخت ي سبس کجذ را ثرب
میثزدَ .مبوطًر کٍ کجذ چزة ثٍ مزير سمبن ایجربد مریضرًد
ثزای درمبن ویش ویبس ثٍ سمبن است ي تًغیٍ میضًد افزاد مجرترال
َز 3مبٌ یکجبر سًوًگزافی کىىذ.

* راهکارهای کٌتزل تیواری در صَرت اتتال:

داًطگاُ علَم پشضکی ٍ خدهات تهداضتی ٍ درهاًی تهزاى
داًطکدُ پزستاری ٍ هاهایی

کبد چرب

ثٍ تًغیٍَبی پشضکتبن ػمل ومبییذ ي یک رصیرم غرذایری
سبلم گیبَی ،فؼبلیت ثذوی مىظم ي درمبن داريیی مىربسرت
را دوجبل کىیذ.

* هَاد غذایی هَثز در کاهص کثد چزب:
چبی سجش ،آثلیمًی تبسٌ ،ػزقیبت گیبَی مرلرل کربسرىری،

 -1کاهص ٍسى:

خبرضتز ،سوججیل ،سیز ،پیبس ،اوًاع کلم ،ػسل ،سیت ،آلجبلً،

اگز اؾبفٍ يسن داضتٍ یب چبق َستیذ ثب کبَص میرشان کربلرزی
مػزفی ي افشایص فؼبلیت ثذوی اقذا ثٍ کبَص يسن ومبییذ .اس
رصیم غذایی سبلم ضبمل مقبدیز سیبد سجشی ي میًٌ استفبدٌ کىیذ.

مًاد غىی اس آوتی اکسیذان

هٌثع:

 -جمبلی رایکب ،جمبلی ارسیب .مزيری ثز ثیمبری کجذ چزة.

مجلٍ ػلمی پضيَطی فیؽ  :::داوطگبٌ ػلً پشضکی کبضبن;9389 .

ثجبی چزثیَبی اضجبع ضذٌ اس مىبثغ چزثیَبی غیزاضجبع مرلرل

979-969: )2( 94

مبَی ،ريغه سیتًن ،سًیب ،داوٍَب ي مغشَب استفبدٌ کىیذ.

 کزثبسی اضزف .کجذ چزة .مجلٍ راسیىًط  ،سبل َفتم ،ضمبرٌ 36 گلجخص ،محمذ .کجذ چزة .فػلىبمٍ قبغذ محجت .ضمبرٌ ،99سمستبن 94-95 :9389
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* کثد چزب چیست؟

 -3کجذ چزة ثبرداری :ایه وًع اس کجذ چزة خیرلری وربدر

کجذ چزة یب استئبتًس ياصٌ کلی ثزای اضبرٌ ثٍ جرمرغ ضرذن

ثًدٌ ،ثب ایىحبل جمغ ضذن چزثی در َىگب ثبرداری میتًاوذ

چزثی در کجذ است .يجًد چزثی در کجذ ،طجیؼی میثبضذ ،امرب

خطزاتی جذی َم ثزای مبدر ي َم ثزای جىیه داضتٍ ثربضرذ

* راهکارهای پیطگیزی اس تیواری:

اگز ایه میشان اس چزثی ثیطتز اس  5تب  94درغذ يسن کل کرجرذ

ي میتًاوذ ثبػث وبرسبیی کجذی ،وبرسبیی کلیٍ ،ػفىرًت یرب

 -1رصین غذایی سالن :یک رصیم غذایی سربلرم حربيی

ضًد ،فزد ثٍ ثیمبری کجذ چزة دچبر ضذٌ است .کجرذ چرزة

خًوزیشی ضًد.

میًٌ ،سجشیجبت ،غالت کبمل ي چزثیَبی سبلم میترًاورذ

یک ثیمبری درمبن پذیز است يلی ثؼؿی ايقربت مریترًاورذ
ثبػث اثزات ي ػًارؼ خطزوبکی ضًد .مرؼرمرً

وطربورٍ ي

ػالمت خبغی وذارد ي ثبػث آسیت َمیطگری ي ثرزگطرت

خطز اثتال ثٍ کجذ چزة را کبَص دَذ .اس مػزف غذاَبی

* عالئن تیواری چیست؟
کجذ چزة مؼمً یک ثیمبری خبمًش است ي ثخرػرًظ

وبپذیز ومیضًد.

در مزاحل ايلیٍ وطبوٍای وذارد .سمبوی کٍ ثیمبری پیرطرزفرت
کىذ ،می تًاوذ ثبػث ػالیمی َمچًن :خسترگری ،ؾرؼر ،

چزة ي ضًر ي آمبدٌ ثٍ مقذار سیبد ثپزَیشیذ.

 -2حفظ ٍسى سالن ٍ تٌاسة اًدام :اگز ضمب چربق
َستیذ ي یب اؾبفٍ يسن داریذ کبَص يسن ثٍ مب کمرک
میومبیذ .اگز يسن مىبسجی داریذ ثزای حفر

يسن ي

* اًَاع کثد چزب:

کبَص يسن ،کبَص اضتُب ،تًُع ،گیجی ،مطکل در تػمیم-

تىبست اوذا خًد ي جلًگیزی اس چبقی اقذا ومبییذ.

 -9کجذ چزة غیزالکلی :سمبوی رخ میدَذ کٍ کجذ در ضکسته

گیزی ي یب تمزکش ي در ثزخی مًارد درد در مزکش ي یب سمت

ٍ -3رسش ٍ توزیي :يرسش در ثیطتز ريسَبی َفترٍ

چزثیَب دچبر مطکل میضًد ي ثب جمغ ضذن چزثی در ثبفت-
َبی کجذ ،فزد دچبر کجذ چزة میگزدد.
 -2کجذ چزة الکلی :ایه ثیمبری جرش ايلریره مرزحلرٍَربی
ثیمبریَبی کجذی مزثًـ ثٍ الکل است .کجذ ثب مػرزف سیربد
الکل غذمٍ دیذٌ ي قبدر ثٍ ضکسته چزثیَب ویست.

راست قسمت ثب یی ضکم ي ثشرگ ضذن کجذ ضًد .امرب در
اکلز مًارد ایه ثیمبری در مزاحل ايلیٍ ثذين ػالمت اسرت.
ثُتزیه راٌ تطخیع ایه ثیمبری ،ومًوٍثزداری اس کجذ است.

وکزدٌایذ ،پیص اس يرسش ثب پشضک مطًرت ومبییذ.

ػاليٌ ثز آن میتًان اس آسمبیص خًن ي سًوًگزافی MRI ،ي

 -4تزک الکل :در غًرتی کٍ ضمب مطزيثبت الکرلری

 ...ثزای تطخیع ثیمبری استفبدٌ کزد.

مػزف میکىیذ ،تزک مػزف الکل میتًاوذ اس اثتال ثٍ

ػالیمی ملل سردی پًست ،احتجبط مبیؼربت ،ثرذخرًاثری،

کجذ چزة الکلی جلًگیزی ومبیذ.

ؾؼ

مبَیچٍای ي وبرسبیی کجذی در مزاحل پریرطرزفرترٍ

ثیمبری ثزيس میکىذ.

2

کمک کىىذٌ است ،الجتٍ اگرز مرذتَربسرت يرسش
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فستفودها متهم اصلی کبد چرب
هستند!
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