
Yiddish Proverb

تغذیه سالم در سالمندان

گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه : نجاتی
علوم پزشکی تهران

وبینار 

فروردین 30
1399

ثریا نجاتی
عضو هیات علمی 
گروه پرستاری 
داخلی جراحی



 سالمندی تغذیه در دوران دو دلیل مهم اهمیت

کنترل بیماریها

سوءتغذیه



عوامل موثر در تغذیه سالمند



مندانتغییرات فیزیولوژیک دستگاه گوارش سال

لثه، افزایش جریان بزاق،تحلیل کاهش :دهان-1

دندانهاازدست رفتن بیماری لثه و 

وپسساپ  هسسای روی کسساهش حسسچ ایسسای  :حسسچ ایسسای -2

زبان

 بویایکاهش سلول های حس  عصب :بویای حچ -3

دربلعجزئ  تغییرات :عملکرد مری-4

تریسس  ، کسساهش  انسسداز  معسسد کسساهش :معسسد عملکسسرد -5

روفس  بسه علست  ت)وپپسسینداخلس  اسیدی ،کساهش فساکتور 

(معد 



ادامه

ه جریان خون بکاهش : و کبدکیسه صفرا عملکرد -6

داروهاکبدوفعالیت  نزیم های متابولیز  کنند  

 نزیم هاجزئ  در تری  کاهش : پانکراچتری  -7

یدن محیط  رود  کواک قلیای  :کواکرود  -8

جذب کلسیم ، کاهش ،افزایش رید باکتریها

کاهش حرکات رود  ،تاخیر در عبور :بزرگرود  -9

مدفوع در رکتوم ویبوست، تجمع مواد مدفوع 



 بیماریها توسط تغذیه سالمکنترل
 اهش به مشکالت زیر را کابتالء چربی، میزان کمتر مصرف

:می دهد 

فیارخون

ارب  خون

دیابت 

مغزی -سکته قلب 

سرطان 

 تازهیک یا دو وعده درروزازمیوه ها وسبزی های مصرف

.درصد کمتر می کند30بیماری قلبی راخطر 



علت سوءتغذیه

 نسزیم علست کساهش غسذا، بسه ظرفیت هضم وجذب کاهش -1

گواری  واسید معد های 

، تغییسسسر علسسست کسسساهش تریسسس  بسسسزاقکسسساهش ایسسستها، بسسسه -2

، میسسک ت تحسر ، عسسدم دراحسساچ طعسم ومسسز  وبسوی غسذا

تنهای روح  و 

غذا، به علت کم تحرک قدرت خرید وپخت کاهش -3

اد بعضس  مسومیک ت دنسدان ، درنتیجسه منجربسه حسذ  -4

خوراک  مغزی



نیازهای مواد غذایی

 کاهش انرژی، به دوعلت به کاهش نیاز

توده . عضالنی 1

کاهش . فظ می بایست باحالبته )فعالیت فیزیکی 2

فظ فعالیت فیزیکی وتوده عضالنی  مناسب به ح

(کرداستقالل سالمندان کمک 

 کیلو 30متوسط بطور ،روزانهانرژی مورد نیاز

زن وتوجه، باید )بدنگرم وزن هرکیلو کالری به ازای 

باشدمی(کردرا در حد ایده آل حفظ 



مواد غذایینیازهای 
پروتئین

وانتر سااالمندان بااه ئااروتاین مشااابه یااا حتاای باایش از افااراد جاانیاااز 
.است

:زیرا

توانایی بدن در هضم وجذب ئروتاینکاهش -1

شکساااتگی هاااا، باااه علااات بیماریها،عفونتهاااامصااارف افااازایش -2
واعمال جراحی



منابع ئروتاین:

 یات باا  ماورد نیااز بایاد ازمناابع کام کاالری وباا کیفئروتاین
. تامین گردد

 مثل

 (مرغ وماهی)های کم چرب گوشت

 چربلبنیات کم

غالت وحبوبات

 درصد باید ازنوع حیاوانی باشاد تاا اسایدهای25تا20حدود
توصایه شاده، یاکبرسااند مقادار آمینه ضاروری راباه بادن 

گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن است



چربی
به منظور تامین ویتامین های محلول در چربی اسیدهای چرب ضروری

مورد نیاز است

:اما
چربیهااای اشااباعروغنهااا   نباااتا  جامااد نااه  تنهااا  بااه خاااطر بااا  بااودن -1

ا و ، عامل خطر بزرگاا بارا  بیماریهاچربیهای ترانسبلكه به خاطر وجود 

سالمتی ما باشند و بهتر است از رژیم غذایا حذف شوند 

ندارنااد ولااا بااه خاطرماهیاات چرباای تاارانس روغنهااا  حیااوانا اگاار چااه -2

مای باا ، بارا  ساالمت مضارکلساترولآنهاا و نیاز محتاوای اشاباع بسیار 

باشند و بهتر است محدود گردند

با  دارد ترانساست، ئس جامدکره گیاهی همان روغن -3



چربی های غیر اشباه

مصرف این چربا ها بر خالف چربا های اشباع خطر 

د بیماریها  قلبی وعروقی را به همراه ندارند و حتی می توانن

باشند سالمتی هم مفیدبرای 

:توجه
وجود دارد6و امگا 3امگا :غیراشباعمهم اسیدهای چرب نوع و د

، ز كنداین دو نوع اسید چرب را در بدن سنتنما تواند این كه انسان بدلیل 

فت دریاغذایی رژیم شده و حتما باید از طریق ضروری محسوب بدن برا  

.گردند



 عبارتند از3آماده امگا منابع:

:ماهیروغن -1

مثل آزاد،ساردین، )دارندبا تری 3ماهی های چرب امگا

(شاه ماها، خالمخالٔا و قزل آ 

با  و 3با یی دارد ولی در عوض امگا کلسترول میگو

دارد چربی اشباع ئایین 

می عدد گردو توصیه 2روزی ) گردوموجود در روغن -2

(استچربی واحد گردو یک شودکه هر دوعدد 



:6امگا اسیدهای چرب
ذرت ، درمنابع گیاهی مثل 6مهمترین اسید چرب امگا -1

یافت ما شود وآفتابگردان وسویا 

باعث كاهش خطر بروز بیمار  ها ما شوند 6امگا ،

:توجه

 HDLو افزایش(چربی بد) LDLاین چربا ها با كاهش 
ازتشکیل ئالكهای آترواسكلروز درعروق ( چربی خوب)

كنند جلوگیری كرده و از بروز سكته قلبی  ئیشگیری ما



:سایراسیدها  چرب غیر اشباع
 یبراکه(كلزا ) كانو زیتون ، بادام زمینا و روغن

اریهابیمریسكآنها بسیارمفیدند ومصرف بدنسالمت 

دهدماكاهش را 

 ه و تاخیرانداخترا به ئالكت ها چسبندگی این چربی ها

ما شودمانع تشكیل لخته خون 



عوارض كمبود اسید های چرب ضروری:
3امگاكمبود عوارض -1

كاهش رشد

 غر 

كاهش بینایا

 اختالل دریادگیر

خونفزایش تریگلیسرید

التهاب بافتا

ادم

خشكا ئوست



6عوارض كمبود امگا-2

اگزما

ریزش مو

تحلیل رفتن كبد

تحلیل رفتن كلیه

اختالل رشد

افزایش ابتال به عفونت

كند شدن روند بهبود زخم



:منابع غذایا كلسترول
:  تخم مرغ-1

 (تا درهفته محدود شود3باید به )زرده تخم مرغ غنی از كلسترول است

: كره -2
اردفاكتور را خطر دکه كره حیوانی چربی اشباع است وحاوی كلسترول

چربی اشباع است، كلسترول ندارد و حاوی(مارگارین)كره گیاها

.می باشد كه فاكتور خطر بیمار  ها استترانساسیدهای چرب 

توجه

را داراترانسدركل كره های گیاهی نرم، كمترین اسیدهای چرب

.هستند نسبت به كره های حیوانی ارجحیت دارند



گوشت  و امعاء و احشاء:
ست ئروتاین آن با تر ولی چربی آن ئایین تراز گوشت قرمز ا: جگر

و ویتامین Aوسه برابر گوشت  قرمز آهن دارد وغنی از ویتمین
B12 آن با تر از گوشت استكلسترول است و.

با تر وه،كلسترول قلئروتاین و چربا شبیه به گوشت دارد:دل وقلوه
آهن آن  بیشتر از گوشت است.از  دل و گوشت و شبیه به جگراست

آن در مقایسه با گوشت قرمزبه ویژهچربی: سیرابا وشیردان
رابر با ئروتاین آن ب.استكم چرب گوشت شابهگوسفند كمترو مگوشت

ئایینآن از دل و قلوه وجگر كلسترولگوشت   قرمزوسفید است و
.استتر

توجه

ار    درافرادی که افزایش چربی دارند مصرف جگر و امعا واحشا به یک ب
ماه محدود شوددر



کم آبی در سالمندان

:سالمندانعلل افزایش کم آبی در 

کاهش حجم کل آب بدن -1

کاهش توانایی تغلیظ ادرار توسط کلیه ها-2

کاهش احساس تشنگی حتی در مواجهه با کم آبی-3

کم خوردن آب درسالمندان دچار بی اختیاری ادرار-4



:مصرف مایعات
 نوشیدنی آب استبهترین.

 سی سی 30)لیوان است8تا6روزانهمورد نیاز میزان

(هرکیلوگرم وزنبه ازای 
 ودنبالکلی یا کافاین دار بعلت مدر منع نوشیدنی های



انواع ویتامین های مورد نیاز



Aاثرات ویتامین

 ایمن  بینای

 کارکرد سیستم ایمن

 نگهداری بافتهای سطح

 میک ت قلب کاهش

 ازبیماریهای انسدادی مزمن ریهپییگیری(COPD)
 آنکمبود اثرات:

 بیماری قلب  و عروق

 یبکیهدژنراسیون

 میک ت بینای
منابع آن:

جگر

 زرد  تخم مرغ

اسفناج ،هویج، جعفری

گ ب ، انبه، هلو

میکروگرم600تا500:میزان نیازروزانه

: توجه
مصر  زیاد مکمل مسمومیت ایجاد م  کند



Dویتامین

کنندآفتاب از طریق دیگر باید کسباز کاهش استفاده به علت سالمندان 

میکروگرم نیاز است20تا10آفتاب میکروگرم روزانه و درفقدان 5

:منابع

شدهشیرغنی 

روغن ماهی

در روزدقیقه 15تا5آفتاب مستقیم 



Eویتامین

 دارد نت  اکسیدان  اثرات

 غیای  داردثبات خاصیت

 ایمن  م  یودپاسخ بهبود

کاهش  ن خطر :

 عروق قلب  بیماری

سرطان

 اخت الت ایم

اخت الت مغزی

 میلی گرم10تا8:مورد نیازمیزان

:منابع

 روغن زیتون

جوانه گندم

غالت سبوس دار

سبزی با برگ سبز تیره



Cویتامین
 ن به اما کمبود آوجود آنکه کمبود ویتامین ث درسالمندان شایع استبا

دلیل کمی دریافت غذایی است وبه سن ربطی ندارد
ب بافتی با داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی نقش مهمی درجلوگیری از آسی

چشمی و عفونت دارد
موجب افزایش ایمنی بدن می شود
باعث افزایش جذب آهن  از غذا می شود
 استرس وسیگارمیزان نیاز به ویتامین ث را با  می برند
 میلی گرم است60نیاز روزانه

:منابع
لمه بخصوص گوجه فرنگی، فلفل سبز د)انواع میوه ها وسبزی های تازه 

(ای، ساقه سبز ئیازچه، مرکبات، ئرتقال، کیوی، توت فرنگی

توجه
باهوا، نور و حرارت از بین می رود



B ویتامین

کاهش آن خطر بیماریهای قلبی وعروقی را دارد

:منابع

 گوشت

 تخم مرغ

 شیر

 حبوبات

غالت سبوس دار

 میوه ها وسبزیهای دارای برگ سبز تیره

جوانه غالت وحبوبات



کلسیم

کاهش آن در سالمندی شایع است

توجه

رمی اندازه گیری غلظت س)کلسیم بیشتر در استخوانها است 

(.مفید نیست 

ید استتعیین کمی دانسیته استخوان در ارزیابی تغذیه ای مف

:منابع کلسیم

در درجه اول لبنیات کم چرب

و بقیه مواد غذایی تا اینجا گفته شد



فسفر

 فسفر یک ماده معدنی ضروری است که بدن برای ساخت
ن استخوان                     های سالم، تولید انرژی و ساخت سلول های جدید از آ

استفاده می کند
 کمبود آنعالام

 ضعف ودرد استخوانو اشتهایی بی

منبع
 استبهترین منبع غذایی فسفر لبنیات

 گوشت واحشا

مرغ

ماهی

تخمه آفتابگردان و کدو

 استمیلی گرم 700بزرگسا ن برای مقدار فسفر مورد نیاز روزانه



آهن

  کم خون  ایجاد م  کند وع مت  ن احساچ خستگ: کمبود  هن 

وضع  است که در سالمندان یایع است

:منابع آهن

 انواع گویتها

 تخم مرغ

حبوبات، مغزها،غ ت سبوچ دار

  میو  های خیک ید

 برگهای سبز تیر

توجه

.آهن فراورده های گوشتی جذب خوبی دارد



روی:
.مکمل روی در سالمندان  زم است

ارددرترمیم بافت، تقسیم سلولی وعملکرد سیستم ایمنی نقش بسیاری د

عالام کمبود

 کاهش حچ ایای

تاخیر بهبود زخم

درماتیت ها

ضع  ایمن  و ییوع عفونت

توجه
یم  داردعملکرد سیستم ایمن  و التیام سریع زخم ها ارتباط مستقروی با بهبود 

منابع:

انواع گویتها

 ییر

حبوبات

غ ت کامل

مغزها



 فولیکاسید:

 صب  اخت الت عاز بیماریها و برای پییگیری درسالمندان

.م  یودتوصیه ” یدیدا

:منابع

جگر

تخم مرغ

 ماه

 گندم

حبوبات

 سبزبرگهای



:منیزیم

در استحکام ومقدار توده عضالنی بدن در سالمندان نقش دارد.

و درافراد سالمند کمبود آن وجود دارد.

:  منابع

 اسفناج

 چغندر برگ

 های کدوتنبل دانه

 بادام

لوبیا

 آووکادو

 انجیر

موز



توصیه ها و خالصه
آبلیوان 8

نان وغالتواحد 6

سبزیواحد 3

میوهواحد 2

لبنیاتواحد 3

گوشت وحبوباتواحد 2

(بعدازظهر3تاصبح 10از)تابش آفتاب دقیقه 15

وماندهازغذاهای ئرچرب وشور ئرهیز 

 ری سالمت جامعه و جلوگیارتقا :مطلوب تغذیه باعثبرنامه
زندگیهای مزمن و افزایش کیفیت و کمیت از بیماری



تغذیه سالم 
در 

سالمندان


